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 ןיא טניירפ ןופ ףליה רעד טימ ןבעגעגסױרַא זיא ךוב סָאד

 עיגלעב ,ןָאטנַאמ ,ליל ,זירַאּפ ,שטיב-ימַאימ ,סעלעשזדנַא סָאל

 "ץקנימַאמ; רערעייט רעד קנַאד ןקיטכירפיוא ,ןרעדנוזַאב ַא

 -עלדימרעדמוא רעד ,סעלעשזדנַא סָאל ןופ דליפרַאג ירעמ

 -ערגָארּפ רעד ןופ ךשמה ןוא םויק םעד רַאפ ןירעפמעק רעכ

 -טּפיוה רעד ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,רוטלוק רעשידיי רעוויס

 .עיצקַא-ךוב רעד ןופ ןירענָאיּפ ןוא וורענ

 ,ג .ט
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 ט לא הניא

 ט ר ַא װ ר ַא פ

 גנושרָאפ-עטכישעג עשידיי ןוא רעקירָאטסיה עשידיי

 םוטרעטלָא

 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-רוא יד ןשרָאפ ןופ לָאװק ַא -- לכיב יד

 -יירפ רעכעלטכישעג רעטשרע רעד -- דנַאטשפיוא-רעייבכמ רעד

 קלָאפ ןשידיי ןופ ףמַאק-סטייה

 רעקירָאטסיה רעשימיור-שידיי רעסיורג רעד ,סויוװַאלפ ףסוי

 םוטרעטלַא ןיא דנַאטשפיוא ןשידיי ןטצעל ןופ רעריפ רעד ,אבכוכ רב

 רע טלַא-לטימ

 רעטלַאלטימ ןיא רעקירָאטסיה ןוא רעקינָארכ רעשידיי
 רעטלַאלטימ ןיא ןגוצ-ץיירק ןופ הפוקת יד
 קיטע ןוא עטכישעג ןופ טכיל ןיא םשהישודיק

 םע רוטשסנַאסענע ר רעד

 ןשטנעמ ןוא ןכירטש-טּפױה עריא ,עכָאּפע-סנַאסענער יד

 סנַאסענער ןופ רעטסייג עסיורג יד

 עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ רעקנעד עשידיי

 רעקירָאטסיה ןוא רעקינָארכ עשידיי

 וא

26 

41 

53 

60 



 י|ײרגינעק ןקידלכש, ןופ טײצ יד

 גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי סָאד

 גנורעלקפיוא ןופ טרעדנוהרָאי םענופ רעייגרָאפ יד

 "קילבוּפער-טסנוק ןוא טפַאשנסיװ רעד ןופ ךרַאנָאמ; רעד --- רעטלָאװ

 רעקנעד ןוא רענָאיצולָאװער רעד --- ָאסור קַאשז ןַאשז

 רעקנעד ןוא ןגָאלָאעדיא עריא -- גנוגעווַאב-הלכשה יד
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 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רַאטנוב ןוא רעקיריל רעד -- ץערג
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 טסינַאמוה ןוא רעקירָאטסיה רעסיורג רעד --- ווָאנבוד ןועמש

 עטכישעג רעשידיי ןופ גנושרָאפ סווָאנבוד ןיא עיינ סָאד

 רעשידיי רעד ןופ רעשרָאפ רעכעלדימרעדמוא רעד --- ווָאנבוד ןועמש
 יי ר עטכישעג

 דיסָאנעג-יצַאנ ןופ הפוקת יד
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 "ָאטעג ןופ םיבתכ,

 ןופ טכיל ןיא עיגעטַארטס-רקש רעשיצַאנ רעד ןופ גנוקריווסיוא יד

 יפ יי יי יי י- "ָאטעג ןופ םיבתכ, סמולבלעגניר

 טכיל ןיא) .ןדיי עטּפשמרַאפ-טיוט םוצ יד ןופ טקניטסניא-סנבעל ועד

 5 יי יי יי (?ָאטשג ןופ םיבתכ , סמולבלעגניר ןופ

 םזיאַארעה ןוא םוטרעריטראמ שידיי

 ָאטעג רעוװעשרַאו ןופ רעקעוו-ספמַאק ןוא רעמענ-המקנ יד

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשרעדיװ רעטנפָאװַאב רעטשרע דעד

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשפיוא רערַאדנעגעל ועד

 עיפַארגָאילביב
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 ט ר ַא וװ ר ַא פ

 ,רענעייל רעבושח

 עריא ןוא עטכישעג רעשידיי ןגעוו ןעייסע ךוב ַא רָאפ ריד גייל ךיא

 .רעביירשַאב

 ןשינעעשעג ןופ לעטשנעמַאזצ רעשיגָאלָאנָארכ ןייק טשינ זיא סָאד

 -סיוא רָאנ ןענייז סָאד .גָאט ןקיטנייה םעד זיב תישארב ןטייוו רעזדנוא ןופ

 ןבעג ריד ןפרַאד עכלעוו ,תופוקת ענעדישרַאפ ןופ ןטנעמגַארפ ענעבילקעג

 טײקיטרַאנגיײא ןייז ,רעקלעפ ןשיווצ גנַאג רעזדנוא ןגעוו דליב ןײמעגלַא ןַא

 .טייקיסעמצעזעג ןוא

 -עג עטסקיטכיוװ יד ריד ןענַאמרעד וצ טימַאב ךיז טָאה רבחמ רעד

 -עג ,טנרעלעג לָאמַא טסָאה וד עכלעוו ןגעוו ,רבע ןשידיי ןופ ןשינעעש

 .טכַארטעג ,טנעייל

 ןייד ךיוא רָאנ ןורכז ןייד רָאנ טשינ ןשירפּפָא רע ליוװ ,טסעז וד יו

 ףרַאד סָאװ ,ןטכענ םעד ןעמעטָאנײרַא ךיז ןיא טסלָאז וד זַא ליוו רע .ץרַאה

 ,ןגרָאמ ןרעכיז ןייד ןדימש ןוא טנייה םעד ןטכײלַאב

 ,קינָארכ ןייק ןייז טשינ -- עטכישעג ןופ ןיז רעד ךָאד זיא סָאד ןוא

 ,רערעל ןוא רעזייוו-געוו ַא רָאנ

 -- ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי רעסיורג רעד

 -מַאז ןייק ןייז טשינ ףרַאד רעקירָאטסיה ַא; : ןבירשעג טָאה רעּפיש קחצי

 -כיו ןקורסױרַא רָאנ ,(םירוקמ ,ןטנעמוקָאד) "ןשָאלַאק עטלַא; ןופ רעל

 יז ידכ ,לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןקיטיונ םעד ןכוז ןוא ןעמעלבָארּפ עקיט

 .ןרעלקפיוא ןוא ןזייל וצ

 אוו



 -עג קידנעטש ןיא טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ גנוריסערעטניארַאפ יד

 ןליפרעד .,טרַאװנגעק יד ןײטשרַאפ וצ רעגַאב םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוו

 רעייז ןופ גנוטכיר יד ןעזסיורָאפ ,ןשינעעשעג עלעוטקַא ןופ סלוּפ םעד

 ,גנולקיװטנַא

 עטכישעג ןופ לָאר עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד ךיוא ,םעד ןיא

 קלָאפ ןוא שטנעמ ןופ שינעפרעדַאב יד סיוא טקירד יז .טּפַאשנסיװ סלַא

 ,גנורעכיזרַאפטסבלעז ןוא גנונעקרעדטסבלעז וצ

 יד ךרוד ןטײרפַאב ןופ ןסַאג יד רעביא ךיד ךיא ריפ ךיוא רַאפרעד

 ידכ ,שדקמה:תיב ןטיײינַאב ןיא טכיל ןדניצנָא טסעוו .םילשורי ,םיאנומשח

 טײקיגנעהּפָאמוא ,טייהיירפ זַא ,ןענָאמרעד קידנעטש ךיד לָאז םַאלפ רעייז

 ןייק ןוא קלָאפ םוש ןייק עכלעוו ןָא ןטרעוו ןענייז סָאד ,טכער עכיילג ןוא

 .ןבעל טשינ ןענָאק שטנעמ םוש

 "-ןטָאירטַאּפ) םיאנק יד טימ ןעמַאזוצ ןעניפעג ךיד וד טסעװ רַאפרעד

 ןנחוי ןוא ארויג רב ןועמש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא (ןרענָאיצולָאװער

 ןדַאקירַאב יד ףיוא ןוא לילג ןופ רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ,בלח-שוג ןופ

 ,הדסמ ןופ

 ,ןוז-ןרעטש םעד ,אבכוכ-רב ןופ רענעפ יד רעטנוא וד טסעוו רַאפרעד

 יירפ ַא רַאפ רעמיור יד טימ ןפמעק ,אביקע יבר ןפורעג םיא טָאה'ס יװ

 .ןבעל קיגנעהּפָאמוא

 רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןָאפ יד רעטייוו ןגָארט טסעוו ןוא

 -ניא רעד ןופ ןעמַאלּפ יד ,רעגערט-ץיירק ןופ ןדרָאה יד ןגעקטנַא עדריוו

 -רעמ-רעקלעפ עשיצַאנ יד ,םיחצור עשיקַאמַאדייה שיקַאזָאק יד ,עיציזיווק

 .רעד

 -ָאטסיה רעסיורג רעזדנוא יװ ,גנורעדנווװרַאפ טימ ןגערפ טסעוװ ןוא

 .ןרָאי רעטנזיוט לָאז סָאװ ,קלָאפ ַא ָאד ךָאנ זיא וו, :ץערג ךירנייה רעקיר

 ,סיורָאפ רעהפיוא ןָא ןייג ,טסייג ןופ חוכ ןטימ ,גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ץָארט

 *? ןלַאפ טשינ ןוא ןייג ןוא ןייג

 "נַאגעג קידנעטש ןענייז רימ לייו : רעפטנע ןַא ןעניפעג טסעוװ ןוא

 טםימ ןעגנַאגעג ןענייז רימ .ריא ןגעק טשינ ןוא עטכישעג רעד טימ ןעג

 אוש



 עלַא ךרוד ןגרָאמ ןקינוז ַא וצ גע םעד ךיז ןדיינש סָאװ ,ןצעזעג עריא

 .ןעגנורעטש ןוא ןליורג

 "יירפ רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ךָאנ רעגַאב רעקיביײיא רעזדנוא

 -ערטש יד טקירדעגסיוא טָאה ,גנורעדורברַאפ-רעקלעפ ןוא םולש ךָאנ ,טייה

 עכעלרע ןוא עטוג עלַא ןופ רָאנ ,זדנוא ןופ רָאנ טשינ תומולח ןוא ןעגנוב

 ,ןשטנעמ

 ףיוא טַאהעג ייז רימ ןבָאה עטכישעג רעד ןופ תופוקת עלַא ןיא ןוא

 ןבָאה סָאד .זדנוא טימ ייז ןוא ייז טימ ןעוועג ןענייז רימ .טייז רעזדנוא

 -רעקלעפ) "םיחא תבש; ןופ גנוזָאל יד ןפרָאװעג םיאיבנ ערעזדנוא ךָאד

 : (גנורעדורברַאפ

 ןייא ןופ ןצענערג יד ןיא רעדירב יװ ןבעל ןפרַאד רעקלעפ עלַא;

 ןייא ןופ רעדניק ןענייז רעקלעפ עלַא ןוא ןשטנעמ עלַא לייוו ,...טייהשטנעמ

 .?טָאג

 : ךוב סָאד ןענעייל טסעוו וד ןעוו ,ןּפַאכפױא וד טספרַאד ךַאז ַא ךָאנ ןוא

 ,רעבײרשַאב ריא ךיוא רָאנ ,עטכישעג רעזדנוא רָאנ טשינ זיא שיפיצעּפס

 רעמענלייטנָא ןטקעריד םעד ,סויווַאלפ ףסוי ןופ ,ייז ןופ עדַאיעלּפ ַא

 -ניר לאונמע זיב ,רעמיור יד ןגעק המחלמ רעשידיי רעקירָאי-6 רעד ןיא

 ,""תבשיגנוע , ,ויכרַא-ָאטעג ןשידרערעטנוא ןופ רעדנירג םעד ,םולבלעג

 ,ריד רַאפ ןײגכרודַא ןלעוו

 ,רעקירָאטסיה ןשידיי םעד ןעוועג זיא 'ס רעווש יװ ,ןייטשרַאפ טסעוו ןוא
 ,עטכישעג עשידיי ןביירש וצ ןעוועג זיא'ס רעווש יו

 ןרַאפ, רעטייו יז טביירש ןעמ ןוא ןבירשעג יז ןעמ טָאה ךָאד ןוא

 -רַאפ וצ רָאנ ,רבע םעד ןקיבייארַאפ וצ רָאנ טשינ ."קלָאפ ןטימ ןוא קלָאפ

 םעד ,לארשי ןיא םולש ןוא םויק םעד ,ןגרָאמ םעד ןוא טנייה םעד ןרעכיז

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טפַאשטניירפ-רעקלעפ ןוא ןדירפ

 ,עטכישעג רַאפ סערעטניא ןפורסיורַא ריד ייב טעוװ ךוב סָאד ביוא

 ,ריד רַאפ רָאנ טשינ סניוועג ַא ןייז סָאד טעװ ,רענײמעגלַא ןוא רענעגייא

 .ג .ט
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 רעקידאטסיה עשידיי
 אנושראצ-עטכישעג עשידיי ווא

 -עּפס ַא יז טגָאמרַאפ ,טפַאשנסיװ סלַא עטכישעג ןופ ןדער רימ ןעוו

 ,שטנעמ רעד זיא -- טשרָאפ יז ןכלעוו ,דנַאטשנגעק רעד .רעביוצ ןלעיצ

 ,לגנַארעג ןוא גנופַאש ,ןבעל ןייז

 רעסיורג רעד טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא טלעטשעגטסעפ ןיוש טָאה סָאד

 קרעװ ענייז ןיא זיא רע ןעוו ,עלשימ לישז רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארפ

 ןטָארטעגסױרַא ("ןלױּפ-רעריטרַאמ סָאד, ,"ךיירקנַארפ ןופ עטכישעג יד;)|

 "טסעפ ךיוא טָאה סָאד .גנוקירדרעטנוא רעכעלשטנעמ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעק

 קרעװ עשירָאטסיה ןוא עשימָאנָאקע ,עשיפָאסָאליפ ענייז ןיא טלעטשעג

 ָאטסיה ןופ טּפַארק-ביירט יד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע ןעוו ,סקרַאמ לרַאק

 ,ןטפערק-ריצודָארּפ יד ןופ גנולקיװטנַא עטנענַאמרעּפ יד זיא סערגָארּפ ןשיר

 יייז טימ ךיז ןצונַאב סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןוא םירישכמ ןופ ןעײטשַאב עכלעוו

 טייצ ןופ קיגנעהּפָאמוא ,סעכָאּפע עשירָאטסיה עלַא ןיא זַא ,טײדַאב סָאד

 סָאד עטכישעג רעד ןופ רעפעש רעכעלקריוו רעד זיא ,גנונעדרָא ןוא

 -לעזעג יד עכלעוו ןָא ,ןטרעוו עלַא ןופ רעגרָאזַאב רעקיביײא רעד --- קלָאּפ

 .ןעלקיװטנַא טשינ ךיז ןָאק ,ןריטסיזקע טשינ ןָאק טפַאש

 -ַאמ ,ןצַאלַאּפ ,רעזייה ןשיװצ ,רעקירָאטסיה רעדעי זומ עקַאט רַאפרעד

 ןוא רעפעש םעד -- שטנעמ-סקלָאפ םעד ןעניפעג ,סעיצוטיטסניא ןוא ןעניש

 .עטכישעג רעד ןופ דלעה:טּפיוה

 רעסיורג רעד טָאה טנגוי רַאפ ךוב-ןרעל ןייז וצ ריפניירַא םעד ןיא

 : ןבירשעג ,ווָאנבוד ןועמש ,רעקירָאטסיה רעשידיי

 רעד ףיוא ןדלעה ןגעוו סעדנעגעל ןופ גנוקריוו יד ךיוה ץעש ךיא ,

 ,דלעה רעתמא רעד זַא ,ןרעלקפיוא רעבָא ליו ךיא ,טנגוי רעד ןופ קיכיסּפ

 ,?קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד זיא ,עטכישעג רעזנוא ןופ רעגערט רעד



 -עלע עשיפיצעּפס טקריװעג ןבָאה קלָאפ ןשידיי ןופ לרוג םעד ףיוא

 ןוא רעדנעל רעביא טייקטייזעצ ַא ,טײקיזָאלטַאטש עקירָאי-1800 ַא : ןטנעמ
 ןוא טיײקיזָאלטכער ןופ ןטייצ ,תופידר ,תוריזג עכעלרעהפיואמוא ,ןטנעניטנָאק
 ,ןעמָארגָאּפ

 רעד ןופ ןעגנובערטש יד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא טָאה סָאד

 -יירפ ןופ ,דובכ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ ןופ רעגַאב םעד עסַאמ רעשידיי

 לײטנָא ןקיזיר םעד ףיוא ךיוא טרעלק סָאד ןוא .רשוי ןוא טייהכיילג ,םייה

 -ָאוער עלַא ןיא ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןפמַאק-סטייהיירפ יד ןיא ןדיי ןופ

 .ןעגנוגעווַאב עלַאיצָאס ןוא ערענָאיצול

 ןוא סעיצידַארט עוויסערגָארּפ טקריוװעג ךיוא ןבָאה ָאד זַא ,לפייווצ ןָא

 ןיוש .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג יד ךייר ױזַא זיא'ס עכלעוו טימ ,ןלַאעדיא

 ענעגייא יד ןגעק ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי סױרַא ןטערט םוטרעטלַא ןטייוו ןיא

 ןוא ןפור עקימַאלּפ יד ןיא קורדסיוא םעד טניפעג סָאד .רעקירדרעטנוא

 .ערעדנַא ןוא ,והימרי ,הכימ ,היעשי ,סומע יוװ ,םיאיבנ יד ןופ ןעקנַאדעג

 םכל המ ,םכיתיבב ינעמ תלזג , ! עכייר יד וצ טיירש איבנה והיעשי

 -ייא ןיא זיא ןעמערָא ןופ בור רעד) *?ונחטת םיינע ינּפו ימע ואיכדת

 םינּפ סָאד טלָאמעצ ןוא קלָאפ ןיימ ריא טקירדעצ סָאװרַאפ .רעזייה ערע

 .(? עמערָא יד ןופ

 ,קידצ ףסכב םרכמ לע; : לדַא ןשידיי ןוא םינהכ יד ןגעו טדער סומע

 םעד טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ ייז) "תחכנ תושע ועדי אלו ,דושו סמח םירצואה

 "עג ןָאט וצ טשינ ןסייוו ייז .הליזג ןופ תורצוא ןעלמַאז ןוא ןטכערעג

 | ,(טייקיטכער

 -ָאּפע-רעיײבכמ יד יװ ,ןפמַאק-סטייהיירפ עשיאָארעה ערעזדנוא ןוא

 רעקירָאיגנַאל רעד ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ 167 רָאי ןיא) עייּפ

 -לַא ןיא רעקירדרעטנוא עשימיור יד ןגעק ףמַאק-סטייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ

 עטצעל יד ןוא (גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טיול 70--66 ןופ) םוטרעט

 .טייצ רעיײנ רעד טױל 135 רָאי ןיא) ,טײקיגנעהּפָאמוא רַאפ טכַאלש

 | ,(גנונעכער

 ןופ :תורוד עצנַאג ךרוד ךיז טיצ רע .געוו-רעריטרַאמ רעזדנוא זיא גנַאל



 "נָא רעד רעטנוא רענָאליבַאב יד ךרוד טעטכינרַאפ ,םילשורי ןברוח ןטשרע

 טימ ץיּפש ןיא דנַאטשפיוא-םיאנק ןסיורג םעד ךרוד ,רצנדכובנ ןופ גנוריפ

 ןגעק המחלמ עשידיי יד, סלַא סויווַאלפ ףסוי ןופ טנכיײצַאב ,אירוג רב ןועמש

 ךיז טקידנע סָאװ ,דנַאטשּפיוא-אבככ-רב ןשיאָארעה םעד זיב "רעמיור יד

 ,ןדיי טנזיוט 586 ןדרָאמסיױוא טימ ,דָאב-טולב רעמַאזיורג ַא טימ זיולב טשינ

 .דנַאל רעייז ןופ עקירעביא יד ןביירטרַאפ טימ ךיוא רָאנ

 ףיוא .דרע רעד טימ ןכילגעגסיוא ןוא טעטכינרַאפ טרעוו םילשורי

 .רעטעג ערעייז רַאפ ןעלּפמעט טימ טָאטש עיינ ַא רעמיור יד :ןעיוב ץַאלּפ םעד

 : ןעמָאנ םעד טמוקַאב ַאעדוי דנַאל סָאד .(1 ַאנילָאטיּפַאק הילא : ןָא יז ןפור ייז

 ,ַאניטסעלַאּפ-איריס

 ןופ געוו-רענרעד ןגנַאל םעד ןענעכער ןעמ ףרַאד טנעמָאמ םעד ןופ

 -רעכיז ןופ ,ילבפיוא ןופ ןדָאירעּפ ךיוא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשידיי

 ןעוועג ןענעז סָאד .ןטייצ ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טכער ןוא טייק

 ןטלַא ןרעביא םעיינ ןופ גיז ןופ ,סערגָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ תופוקת

 .ןעמרָאפ עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ערעכעה ןופ ךיז ןרימרָאפ ןופ ןוא

 טנכייצַאב טרעוו רעטלַאלטימ ןלַאדָאעּפ ןשיאעּפָאריײא ןופ עכָאּפע יד

 ."קערש ןוא שינרעטצניפ ןופ הפוקת; סלַא עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא

 -נדײשטנַא רעד ,ךריק עשילױטַאק יד .רָאי 1.200 רעכעה ןגיוצעג ךיז טָאה יז

 ןכעלשטנעמ ןעיירפ ןדעי ןיא טעז ,גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןופ חוכ רעקיד

 "סדנימ רעד ןיא ,סעמגָאד עזעיגילער יד ןופ גנוכיײוװּפָא רעדעי ןיא ,קנַאדעג

 ןטכערמוא עמַאזיורג עריא טימ גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןופ קיטירק רעט

 .(עיזערעה ַא) .תוסרוקיּפא ןַא ,טָאג ןגעק ןכערברַאפ ַא --

 טניה-ריּפש עריא .ךַאװ רעד ףיוא טייטש עיציזיווקניא "עקילייה , יד

 ךיוא רָאנ ,רעכיב ענעטָאברַאפ זיולב טשינ ןוא .םוטעמוא ןכיירג רעד

 .סנפיוה-רעטייש יד ןופ ןעמַאלפ יד ןיא ןענערב םירבחמ ערעייז

 רעהפיוא ןָא ךיז ןטיש ,"טנעמעלע ןרעכיז-טשינ , סלַא ,ןדיי יד ףיוא

 .תוריזג

 ,טָאגּפָא ןשימיױר ןוא סונַאירדַא רעסייק ןופ ןעמָאנ ןטױל (!
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 ןזומ ןדיי זַא ,טמיטשַאב 1215 רָאי ןופ דָאניס (2 רעשינַארעטַאל רעד

 .עטַאל עלעג ַא ןגָארט

 -קנַארפ ןופ ןפָאשיב עלַא ףיוא טרעדָאפ רעט-9 רעד רָאגערג טסּפױּפ רעד

 ,(1229 ינוי ןטי-9 ןופ ווירב ןייז ןיא) דומלת םעד ןריקסיפנָאק וצ ךייר

 -ַאמרעּפ יד .תוריזג יד ןסקַאוװ'ס ןוא ןעגנוצענערגַאב יד ךיז ןרעמ סע

 תוליהק עשידיי יד סיוא ןלעטש םילובלב עטריצירבַאפ ןוא עצעה עטנענ

 יד ןיא טקיליטרַאפ םָאקלופ ןרעוו ייז ןופ רעטרעדנוה .רַאפעג-טיוט ַא ףיוא

 ,טרעדנוהרָאי ןט-12 ןזיב ןט-11 ףוס ןופ -- ןגוצ-ץיירק יד ןופ ןטייצ

 א לא
 א

 ,רָאי טנזיוט רעכעה טבעלעג ןבָאה ןדיי וו ,עינַאּפש "םענעדלָאג , ןופ

 -ניא ,עטנרעלעג עטמירַאב-טלעוו טימ דנַאל סָאד טרעכיירַאב ןבָאה ייז ווו

 טריזינַאגרָא ,שוריג ןלַאטָאט ַא ןיא ןבירטרַאפ ייז ןרעוו ,רעיוב ,רעלעירטסוד

 רעשילױטַאק רעד ןופ לעפַאב ןפיוא טכַאמ רעכעלגינעק רעד ךרוד 1492 ןיא

 .עיציזיווקניא ריא ןוא ךריק

 בױהנָא ,עינַאּפש-שוריג ןרַאפ ךָאנ גנַאל זַא ,ןעקנעדעג רעבָא ןזומ רימ

 ןט-123 ףוס ;דנַאלשטיײד-שוריג ַא טַאהעג ןדיי ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןט'23

 ןיא ךיירקנארפ-םישוריג עכעלטע ןוא ;דנַאלגנע-שוריג ַא -- טרעדנוהרָאי

 ,טרעדנוהרָאי ןט-14 ןופ ךשמ

 ןעמַאלפ יד טימ זיולב טשינ "טכייל , עּפָאריײא עכעלרעטלַאלטימ סָאד

 ןוא ןעמָארגָאּפ רעטרעדנוה טימ ךיוא רָאנ ,עיציזיווקניא "רעקילייה;, רעד ןופ

 ,םיבושי ןוא תוליהק עשידיי רעביא תוטיחש

 רעד ןיא ןטניוװ-גנילירפ יד ןזָאלב ןעמענ סע .ןטייצ עיינ ןָא ןעמוק'ס

 דנַאלגנע ןיא עיצולָאװער עזַאושזרוב יד טגיז'ס .עטכישעג רעכעלשט:עמ

 -יצנַאמע רעסיורג ַא ןָא ךיז טביוה עּפָארײא-ברעמ ןיא .ה"י ןט-17 ןיא

 -רעגריב עכיילג טימ ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןדיי יד ןופ סעצָארּפ-עיצַאּפ

 ןצעזעג-שוריג יד ןפַאשּפָא ןטימ ןוא טנער

 ןיא -- עּפָארײא-חרזמ ןיא רָאפ טמוק רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,םיבושי עשידיי רעטרעדנוה רעביא דָאב-טולב עמַאזיורג ַא -- עניַארקוא

 ץַאלַאּפ רעכעלטסּפיוּפ רעד ןסייהעג טָאה ױזַא ."ןַארעטָאל ,טרָאוו ןופ (2

 .יזומ ַא טרָאד ןיא טנייה .ןדָאניס ןעמוקרָאפ ןגעלפיס ווו ,םױר ןיא
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 -ַאמַאדייה יד ןוא (3 ןקַאזָאק סיקצינלעמכ ךרוד טקיליטרַאפ ןרעוװ עכלעוו

 ,(4 קַאינזעלעשז ןוא ַאטנָאג ןופ סעק

 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס ןופ רעקירָאטסיה רעשיליױוּפ רעטמירַאב רעד

 -ַאדייה רעד ןופ עטכישעג יד , : ךוב ןייז ןיא טביירש ,יקסנָארװַאג אטיוואר

 : ?גנוגעװַאב רעשיקַאמ

 -טנַא זיא טלעוו יד טייז ,טרעהעג טשינ רענייק ךָאנ טָאה ןייוועג ַאזַא,

 טָאה רעדניק-גיוז ןוא ןעיורפ עשידיי .טעדרָאמעג ןעמ טָאה רעטנזיוט .ןענַאטש

 ,?סעטיּפָאק עשידרעפ רעטנוא ןפרָאװעג ןעמ

 -ַאמַאדייה יד זַא ,יקסנָארװַאג אטיוואר ןלעטשרָאפ טנָאקעג ךיז טָאה יצ

 עשיצַאנ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא "רעדניק-ליּפמ , ןייז ןלעוו םיחצור עשיק

 ? רעדרעמ-רעקלעפ

 לא +
* 

 וצ זיב םוטרעטלַא ןטייוו ןופ תופידר-ןדיי יד ךיז ןעיצ ,ןעעז רימ יו

 םוצ זיב (יירעניד-ןצעג) םזיאעטילַאּפ ןופ עכָאּפע רעד ןופ ,ןטייצ עטסעיינ יד

 ,קינכעט ןוא טפַאשנסיוװ רעד ןיא עיצולָאװער רעטסערג רעד ןופ טרעדנוהרָאי

 -רעדנווו ,ןענַאלּפָארע עטסלענש יד טימ טייהשטנעמ יד טנּפָאװַאב טָאה יז

 רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,עיגרענע-םָאטַא רעד טימ ,ןטָאבָאר ןוא ןטַאמָאטיױא

 -בַאקַאמ יד טיול ןבָאה עכלעוו ,ןרעמַאקדזַאג ןוא סעירָאטַאמערק טימ טייצ

 ןענָאילימ ןעגנערבמוא טפרַאדעג ,רעדרעמ עשיצַאנ יד ןופ רענעלּפ עשיר

 רעטשרע רעד ןיא ,ןטכינרַאפ לַאטָאט ןוא רעקלעפ עלַא ןופ "ןשטנעמרעטנוא,

 ,קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ,ייר

 רעד ןיא ץלַא ךָאנ ןבעל רימ , : רעקנעד רעסיורג ַא ןבירשעג טָאה יו

 גנַאל יװ ,גנַאל ױזַא ןרעיוד טעװ יז ןוא .ןימ ןכעלשטנעמ ןופ עטכישעגרָאפ

 -עדינרעד ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעכעלשטנעמ רַאפ ןעגנוגנידַאב ןייז ןלעוו'ס

 ,"דרָאמ ןוא האנש-רעקלעפ רַאפ ,ביור ןוא המחלמ רַאפ ,גנור

 לא לא
+ 

 וצ רעװש ױזַא ןעוועג טשינ קלָאפ םוש ןייק ייב ךיוא זיא רעבירעד

 ןדיי ייב יוװ ,עטכישעג ןביירש

 ,1649--1648 ןרָאי יד ןיא 6

 .1768 רָאי ןיא 4



 -סערג יד ףיוא רעהפיוא ןָא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,קלָאפ ַא

 ןוא רעקירָאטסיה עסיורג ןייק ןבעגסױרַא טנָאקעג טשינ טָאה ,ןרַאפעג עט

 | .ךס ןייק טשינ ךיוא ייז ןבָאה וימ

 רעד יו ,ןטייקירעווש עכלעזַא ףיוא ןפָארטעגנָא טשינ ךיז טָאה רענייק

 -ָאד עטלמַאזעגנָא ןטלַאהַאבסיוא טנָאקעג רֶע טָאה ווו .רעקירָאטסיה רעשידיי

 יז ןבָאה תופידר ןוא ןעמָארגָאּפ עטנענַאמרעּפ זַא ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוק

 טעטכינרַאפ ייז טימ ןעמַאזוצ זיא טפָא רעייז ןוא טעטכינרַאפ רעהפיוא ןָא

 ,רעקינָארכ ןוא רעביירש ,רעקירָאטסיה רעשידיי רעד ןרָאװעג

 רכז ןייק זיא'ס עכלעוו ןופ ,תוליהק ןוא םיבושי עשידיי ליפ ןופ

 רעבָא .רעקירָאטסיה עשידיי-טשינ קנַאד ַא רָאנ רימ ןסייוו ,ןבילבעג טשינ

 רעד .טכַארטַאב ןיא ןעמוק ָאד ןזומ גנוקריווסיוא עשיגָאלָאכיסּפ יד ךיוא

 -טשינ ןוא טיײקיזָאלטכער יד ,גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ןופ קורד רעטנענַאמרעּפ

 -עטכישעג רעזדנוא ףיוא טקריוװעג וװיטַאגענ ןבָאה ןגרָאמ ןטימ טייקרעכיז

 שוח ןייק ןייז טנָאקעג טשינ ךָאד טָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא .גנוביירש

 .עטכישעג רַאפ

 :לאילמג"ןב ןועמש יבר ,יאנת רעד טגָאזעג טָאה יו

 ,"טייצ ןייק טקעלקעג טשינ טלָאװ ,תורצ עלַא ןביירשרַאפ וצ ףיוא,

 .(םיקיּפסמ ונָא ןיא ,בותכל ונאב םאש)

 רָאנ ,עטכישעג עשידיי יד זיולב טשינ שיפיצעּפס זיא ןעעז רימ יו

 -רעריטרַאמ ןטימ רעהפיוא ןָא טמעטָא רע .רעקירָאטסיה רעשידיי רעד ךיוא

 ,קלָאפ ןייז ןופ םוט

 נא 6

 .ןטייצ עשיגַארט ןיא ןפַאש רעקירָאטסיה עשידיי עטסעב יד

 "עג ,רעלדנעטשפיוא עשידיי יד ןופ םירבק יד ףיוא --- סויווַָאלפ ףסוי

 ;רעמיור יד טימ טכַאלש ןיא ענעלַאפ

 המלש ,סמרָאװ ןופ רזעילא :רעטלַאלטימ ןופ רעקינָארכ עשידיי יד

 רעדירב עטעדרָאמעגסוא יד ןופ םירבק יד ףיוא --- ןָאב ןופ םירפא ,ץניימ ןופ

 ;רעגערט-ץיירק יד ךרוד

 -טנַא רעקירָאטסיה עשידיי טייהרעמ יד ןענעז ,דָאירעּפ-סנַאסענער ןיא

 המלש ,טילּפ רעשינַאּפש רעד .עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד ןופ ענעּפָאל
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 "הדוהי טבש.? ךוב ןייז ןיא טביירש ,עילַאטיא ןייק ןָא טמוק סָאװ ,אגרעוו ןביא

 ןדיי רעביא תופידר עריא ןוא עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד ןגעוו

 ןעמָאנ ַא טיג ,עווקסוא לאומש ,רעקירָאטסיה:טילּפ רעשיזעגוטרָאּפ רעד

 ;"רעצ ןייז ןוא לארשי רַאפ טסיירט ַא, :קרעוװ ןייז

 ןופ ןהכה ףסוי ,רעקירָאטסיה-סנַאסענער רעשידיי רעטסערג רעד
 ןופ לָאט רעד) "אכבה קמע , ךוב ןטמירַאב ןופ רבחמ רעד זיא ,ןָאיניװַא

 םילשורי ןברוח םעד טניז םוטרעריטרַאמ ןשידיי ןופ טביירש רע וו ,(ןייוועג

 ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ףוס ןזיב

 סעקינָארכ סלַא ,קרעוו עשירָאטסיה עשטשרע יד ךיז ןזייװַאב ,ןליוּפ ןיא

 ןופ טייצ רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא ,ןשינעעשעג עקידנפיול יד ןופ

 טרעדליש רע .(1653) רעװָאנַאה ןתנ זיא רבחמ רעד .ןעמָארגָאּפ סיקצינלעמכ

 .ןבעל ןשידיי םענײמעגלַא ןופ קיגַארט יד ןוא ןעמָארגָאּפ יד

 56 א
+* 

 עשירָאטסיה לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןזייװַאב טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ןעוו

 רעדיל-גָאלק לייטנטסרעמ סָאד ןענעז ,ןושל-עמַאמ ןיא --- שידיי ןיא קרעוו

 ,תופגמ ןוא תופירש ,םילובלב ,םישוריג ,תוריזג ןגעוו

 -ַאב ,רָאש יװ ןלױּפ ןיא רעקירָאטסיה עשידיי עקידהמחלמרַאפ ליפ

 -ַאב רעד ןופ ןטייצ ןיא ןביירש ,ערעדנַא ןוא ץַאש ,יקצַאש ,רעּפיש ,ןַאבַאל

 -קסנימ ןוא קסירב ,קיטישּפ ןיא ןעמָארגָאּפ ןופ ,"קיטילָאּפ-םעשווװָא , רעטמיר

 ,קצעיװָאזַאמ

 ,ווָאנבוד ןועמש -- ן'צערג ךָאנ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג רעד

 1941 ןיא סיצַאנ יד ךרוד טעדרָאמרעד ,טױט-רעריטרַאמ ַא טימ םוא טמוק

 לאונמע רעטמירַאב רעד ךיוא םעד ןיא ,רעקירָאטסיה עשידיי ליפ .עגיר ןיא

 ןעמַאזוצ ןוא .רעדרעמ-סעיסע יד ןופ רעסעמ ןרעטנוא ןלַאפ ,םולבלעגניר

 יו ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה ענײײמעגלַא עטמירַאב ליפ --- יז טימ

 -- רעקירָאטסיה רעשילוּפ רעקידהמחלמ-רַאפ רעסיורג רעד ליּפשייב םוצ

 .ערעדנַא ןוא קָאלב קרַאמ רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארפ רעד ,ןַאמסלעדנַאה

 ,טַאמילק םעד םולבלעגניר לאונמע טריזירעטקַארַאכ רשפא ןטסעבמַא

 -ידיי לייט ןסיורג ַא ןביירש ןוא ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןכלעוו ןיא

 .רעקירָאטסיה עש

 ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא עכלעוו ,ץיטָאנ רעכעלנעזרעּפ ַא רענייא ןיא

 : רימ ןענעייל ,1950 ןיא ןבָארגעגסיױא וויכרַא ןייז



 ןופ טריפעגסױרַא ןעמ טָאה ןדיי טנזיוט 0 ,ליורג ןופ געט ןענעז'ס;
 -ילבעג-ןבעל יד .רעטייוו טעברַא וויכרַא רעזנוא רעבָא .םוקמוא ףיוא עשרַאװ
 יד ןרירווַאטסער רימ .ןרַאומעמ ערעייז רעטייוו ןביירש רעטעברַאטימ ענעב
 ןלופ ןיא זיא טעברַא יד .םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןופ דרָאמ"ןסַאמ ןופ עכַאּפע
 ןופ ןבעל ןגעוו טקַאפ םוש ןייק טעװ ,ןזיײװַאב ןלעװ רימ ביוא ןוא גנַאג
 רַאפ ןטלַאהַאב ןרעװ טשינ ,עכָאּפע-יצַאנ רעמַאזיורג רעד ןיא ,קלָאפ רעזנוא
 ."טלעוו רעד



 םוט ר ע ט לא

 טכער עלעיצעפס ןייק טשינ טָאה שטנעמ םוש ןייקי

 םיא ףור .קלָאפ ןרעדנַא רעדָא םעד וצ ןרעהעג בילוצ

 ענייז עלַא סױא וטסקירד םעד ןיא ןוא "שטנעמ, ןָא

 ,"ןטכער

 (.יטרַאמ עזָאכ)





 ןועדאפ ןופ לאווק א -- לביב יד
 קלאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-רוא יד

 יד ןָא ךיז טבייה טפַאשנסיװ רעד טיול .קלָאפ טלַא ןַא ןענייז ןדיי

 ןטױל ,עטכישעג-רוא יד רעבָא .קירוצ רָאי 2,500 טימ עטכישעג עשידיי

 ןשידיי ןטיול לייו ,רעירפ רָאי טנזיוט ייווצ טימ ןָא ךיז טגנַאפ ,ך"נת

 ,(ה"לשת) רָאי 5,735 טנייה ןיוש רימ ןלייצ רַאדנעלַאק

 רעשיקינעפ-שיאערבעה רעד ףױא טמוק קירוצ רָאי 3200 טימ

 ןטעבַאפלַא-טּפיוה יד ןופ עזַאב יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,(טעבַאפלַא) תיב-ףלא

 ,ןכַארּפש ליפ ןופ

 ןופ ביוהנָא םעד טפַאשנסיװ יד טריסקיפרַאפ רָאי 23,100 רעכעה טימ

 .רוטַארעטיל רעשילביב רעד

 שירָאטסיה-שירַארעטיל ַא זיולב טשינ לביב יד זיא ןסייוו רימ יו

 יד ןופ ענייא זיא סָאד .גנופַאש עשיטע-שיפָאזָאליפ ַא ךיוא רָאנ ,קרעוו

 ןעוועג זיא סָאװ ,(טָאג ןייא ןיא ןביולג) םזיאעטָאנָאמ ןופ ןטנעמוקָאד עטשרע

 -שטנעמ ןופ גנולקִיװטנַא רעד ןיא גנורּפש רעוויסערגָארּפ ַא םוטרעטלַא ןיא

 ,(רעטעג ליפ ןיא ןביולג) םזיאעטילָאּפ םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא קנַאדעג ןכעל

 טנייה ןיוש זיא'ס שטָאכ ןוא .יירענידנצעג שרעדנַא סע טפור ןעמ יוװ רעדָא

 ןדיי יד זַא ,ןעגנובָארגסיױא עשיגָאלָאעכרַא יד סָאד ןזייוו'ס יוװ ,לפייווצ ןָא

 ןופ םעלַא רַאפ) ןרוטלוק ערעטלע ,ערעדנַא ןופ ןעמונעגרעביא ךס ַא ןבָאה

 סקעדָאק רעשילַארָאמ רעטסערג רעד לביב יד ךָאד זיא ,(םינכש ערעייז

 ,םוטרעטלַא ןופ

 יד וצ ןָא ןדניב ןעמעטסיס עשיטע ןוא סעיגילער ערעטעּפש עלַא

 יד וצ ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ טרעוװו םעד וצ -- הרות רעד ןופ ןטָאבעג

 ןבַאגפיוא ןוא ןטכילפ עכעלשטנעמ וצ ,ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמנשיווצ

 -יָאקסענוא , רעד טלעטשעגטסעפ סנטצעל טָאה'ס יװ ,רַאפרעד רשפא

 סָאד ,גָאט וצ טנייה ךָאנ ,לביב יד טמענרַאפ ,רוטַארעטיל רַאפ טוטיטסניא
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 ךרוד ױזַא סָאד ןוא .רעכיב עטנעיילעג ןטסניימַא יד ןשיווצ טרָא עטשרע

 .עטנרעלעג ןוא רעשרָאפ ךרוד יו ,עקינניולג

 יװ רעשידיי רעד ןופ ךוב סָאד ןרָאװעג זיא ,(לביב יד) ך"נת רעד

 קרַאטש רעייז ךיוא רעבָא זיא ןסייוו רימ יו .טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ

 זיא רעבירעד .טלעװ רעשימַאלסיא רעד ףיוא גנוקריווסיוא ןייז ןעוועג

 -צעזעג ,קיטע רעיינ ַא ןופ לַאװק-טּפיױה רעד קידנעייז זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ןיא סעיגילער:טּפיוה יירד יד ןופ עקיביױלג יד רַאפ גנואיושנָא ןוא גנובעג

 -טלעוו רעד ןיא ךוב עטשרע סָאד ,גָאט וצ טנייה זיב רע זיא ,טלעוו רעד

 .קרַאמ-רעכיב םעד ףיוא ןוא רוטַארעטיל

 .ך"נת רעד ןעוועג זיא ךוב עטקורדעג עטשרע סָאד

 (1440 ןיא ,טרָאװ ןטקורדעג ןופ רעדניפרעד רעד) גרעבנעטוג ןַאהָאי

 1282 ףיוא ,רעדנעב ייווצ ןיא 1455 רָאי ןיא לביב יד טקורדעגּפָא טָאה

 - ,ָאליק 40 ןגיווועג ןבָאה עכלעוו ,ןטייז

 סגרעבנעטוג ןופ ןרַאלּפמעזקע 62 ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה טנייה זיב = -

 ןטסרעלוּפָאּפ ןופ שרַאמ רעלַאפמואירט רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא .לביב

 ,טלעוו רעד ןיא ךוב

 ןעגנַאגרעד לביב רעד ןופ ןבַאגסיױא לָאצ יד ןענייז ןרָאי עסיוועג ןיא

 זיא לביב יד .(רָאי ַא) ןָאילימ 26 זיב טלעוו רעד ןופ ןעיירעקורד יד ןיא

 טשינ ןיוש 210 ןוא ןכַארּפש עקידעבעל 720 ףיוא טצעזעגרעביא ןרָאװעג

 : .עטצונַאב

 ןטקעלַאיד 12 ףיוא טגיילעגסיוא ןרָאװעג ךָאנ יז זיא 1971 רָאי ןיא

 ךַארּפש רעד ףיוא ןוא ךַארּפש-רעניײגיצ רעד ףיוא ,םיטבשדָאגנָאק יז ןופ

 .(ןורעמַאק ןופ) עטעל ימַאב

 ןרַאלּפמעזקע ןָאילימ 9 ,1970 ןיא ,טפיוקרַאפ ןעמ טָאה ןַאּפַאי ןיא

 | ,.לביב רעיז ןופ
 ,ןשינעעשעג ליפ רעביא ןעגנושרָאפ עשיגָאלָאעכרַא עטיירב רעייז יד

 ןבָאה לביב רעד ןיא ענעבעגעגנָא םינינב ןוא סעטקעס ,ןטפַאשטרָא ,רעטרע

 סיוטש ןלעיצעּפס ַא .רעטקַארַאכ ןשימַאניד ַא ןעמונעגנָא ןרָאי עטצעל יד

 -ידאוו לייה רעד ןיא גנוקעדטנַא עסיורג יד ןעוועג זיא גנוטכיר רעד ןיא

 גנולמַאז עצנַאג ַא ןענופעג טָאה ןעמ ווו ,(חלמה םי םייב) 1947 --- ןַארמוק

 טרעװ עכלעוו ,גנוגעוװַאב-םייסיא רעטמירַאב רעד ןופ ןטּפירקסונַאמ טימ

 רעכעלטסירק רעד ןופ ןירעגייל-טנורג ןוא ןירעייגרָאפ יד סלַא טכַארטַאב

 .עיגילער
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 רעד טגָאזעגנָא ןיוש שיטסַאיזוטנע ןליפַא טָאה ךריק עשילױטַאק יד

 זיא ,"טייקיטכערעג ןופ רערעל , רעשיאייסיא רערַאדנעגעל רעד זַא ,טלעוו

 .סוטסירק סוזעי יו רערעדנַא ןייק טשינ

 עשידיי עזעיגילער-גנערטש ַא ןעוועג םייסיא יד ןענייז ןסייוו רימ יו

 ןפַאש זיב) ןביולג ןשידיי םעד ןרימרָאפער טלָאװעג טָאה עכלעוו ,עטקעס

 ןגעוו ךס ַא .ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןופ טסייג ןיא (םעיינ ַא

 ידע; ןוא "םוטרעטלַא קרעוװ ענייז ןיא סויווַאלפ ףסוי ןבירשעג טָאה ייז

 ."רעמיור יד ןגעק המחלמ עשידיי

 ,םוטרעטלַא ןיא לביב רעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעסיורג רעד ףיוא

 רעכעה ,טנייה זיב ,ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה'ס סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא טזייוו

 700 ,(ןטּפירקסונַאמ) םוטרעטלַא ןופ לביב רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע 0

 ,רעשיכירג רעד ןיא 800 ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא

 קרעוו עכעלמיטרעטלַא יד ןופ זַא ,ןזייווצנָא טרעוו זיא ךיילגרַאפ סלַא

 -ַארעגּפָא ןרָאװעג ןענייז ,יצַארָאה -- טעָאּפ ןשימיור ןסיורג ,ןטמירַאב ןופ

 ןופ ,100 -- סעלקָאפָאס ןוא ליגריוו ןופ ,ןטּפירקסונַאמ 250 רָאנ טעוועט

 ,2 --- סעדיּפורואע ןופ ;11 --- ןָאטַאלּפ ןופ ;50 --- סוליכסייא

 ןופ טעטירַאלוּפַאּפ רעסיורג רעד ףיוא טקריוועג ןבָאה תוביס עכלעוו

 ? ך"נת

 זיולב טשינ רענעייל םעד ןגיוצעגוצ טָאה רע זַא ,לפייווצ ןָא זיא'ס

 ,םרָאפ רעד טימ ךיוא רָאנ ,טלַאהניא ןייז טימ

 יו .רענעייל םעד טקָאלעג קרַאטש טָאה לביב רעד ןופ ךַארּפש יד

 ןופ רוטַארעטיל יד טסולפנייאַאב לביב רעד ןופ ליטס רעד טָאה ,ןסייוו רימ

 עטמירַאב עכײרלָאצ ןיא ןרוּפש ענייז קידנזָאלרעביא ,רעקלעפ ענרעדָאמ ליפ

 ,קרעוו

 -לביב יד ןופ טרעוו רעשירַארעטיל רעכיוה ןוא טייקלעניגירָא יד

 .רערַאבטײרטשַאבמוא ןַא זיא ,רעקנעד ןוא רעביירש

 ,סטכעלש ןָא טלעוו ַא וצ גנובערטש יד ,לביב רעד ןיא קילָאבמיס יד

 ,ןײלַא ךיז יוו ןטייוצ םעד ןביל טעװ ,שטנעמ ןייא ווו ,(דניז) תורבע ןָא

 עלַא ןופ םיורט רעקיבייא רעד ךָאד זיא --- קילג ןוא םולש ןופ טלעוו ַא וצ

 .ןשטנעמ עכעלרע ןוא עטוג

 ןיא ןעמונעגניירַא ןענייז עכלעוו ,םירפס 24 ןופ טײטשַאב ך"נת רעד

 ."םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות; :ןעגנולײטּפָא יירד

 טרָאװ סָאד ןענַאטשטנַא זיא ,רעטרעוו יירד יד ןופ ןלַאיציניא יד ןופ
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 ,(שדוקה-יבתכ) "ןטפירש עקילייה , יד רָאנ ןעמונעגפיוא טָאה רע .ך"נת ---

 ןרָאװעג ןבירשעג ,עיצידַארט רעד טול ןענייז סָאװ ,עכלעזַא טסייה סָאד

 לע) ןײלַא טָאג ןופ עיצַאריּפסניא ,גנוקריווסיוא רעטקעריד רעד רעטנוא

 ,(שדוקה-חור יּפ

 טכַאמרַאפ טָאה ך"נת רעד זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ שטָאכ ןוא

 ךָאד רימ ןעניפעג ,קנַאדעג ןכעלטלעוו ןדעי רַאפ ,שיטעמרעה ,ןרעיוט ענייז

 (םירישה ריש) רעדיל-עביל ,רעטרעוװכירּפש ,תוישעמ-סקלָאפ ליפ םיא ןיא

 .ערעדנַא ןוא

 טוג , טשינ ךָאנ ןבָאה ך"נת ןופ רעלעטשפיונוצ יד זַא ,טזייוו סָאד

 םעד ףיוא ןעמ ןָאק שירָאטסיה רעבָא .רוזנעצ ןופ טסנוק יד ?טשרעהַאב

 סָאד יװ) ךעלטכישעג-רוטלוק טרעהעג לארשי-ץרא .רעפטנע ןַא ןעניטעג

 -לטימ ןופ זיירק-רוטלוק םוצ (ןעגנובָארגסיױא עשיגָאלָאעכרַא ךיוא ןזיײוװַאב

 טייקכעלנע ליפ ףיוא ,ןָא וליפא ןזייוו רעקירָאטסיה עסיוועג .םי ןשידנעל

 טשינ סָאד ןוא ,לארשייטלַא ןוא דנַאלנכירג-טלַא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא

 -על עשידיי יד .קיטסייג ךיוא רָאנ ,ךעלטפַאשלעזעג ןוא שימָאנָאקע זיולב

 ."הפוקת רענעדלָאג, רעשיכירג רעד וצ טנעָאנ ךָאד זיא ןדע-ןג ןופ עדנעג

 (גנונעכער טייצ רעטלַא רעד טיול 621 םרָאפער-והישאי עשידיי יד

 600 רָאי ןיא) דנַאלנכירג-טלַא ןיא ןעמרָאפער-ןָאלָאס יד וצ טנעָאנ זיא

 .(רעטעּפש רָאי 21 טימ טסייה סָאד ---

 ןַאד ןענעכייצרַאפ עכלעוו ,טעטשירעדנעל עשיכירג עניילק יד ןיא

 ךיוא טרָאװ םוצ טמוק -- קיטסייג ןוא שימָאנָאקע --- ילבפיוא ןקישַאר ַא

 ,טייהיירפ עשיטילַאּפ יד

 גנַאגפיוא םעד רַאפ ןדָאב רעמַאזניימעג רעד ןעוועג סע זיא עקַאט יז

 עשיכירג יד ןופ קרעוו יד ןוא םירפס עשילביב יד ןופ גנולקיװטנַא ןוא

 ,רעקיסָאלק

 ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעד ףיוא רעבָא גנוקריווסיוא עטסקרַאטש יד

 סָאד .טָאג ןייא ןיא ןביולג רעשידיי רעד טַאהעג טָאה םוטרעטלַא ןיא ך"נת

 עשימיור ןוא עשיכירג ע ק י ט כ ע מ יד טריטידערקסיד םָאקלופ טָאה

 "נוו ןוא רעטעג-בלַאה ןוא רעטעג הנחמ רעקיזיר ריא טימ ,עיגָאלָאטימ

 .סעיגרָא וליפַא ןוא ןפמַאק ,סעגירטניא ערעייז ןופ גנוביײרשַאב עכעלרעד

 עשילמיה ערעייז ןופ סעקינסַאּפ-ןוא-טסוּפ עלַא יד ןפרַאװּפָארַא סָאד

 ,ןשטנעמ עטושּפ-טסָארּפ סעיצקנופ ערעייז עלַא ןבעגרעביא ןוא ןלַאטסעדעיּפ

 ,קלָאפ םוצ ןביולג ןשידיי םעד טרעטנענרעד קרַאטש טָאה
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 ןעוועג ןענייז ,"ןטפירש עקילייה , עשידיי יד (ך"נת רעד) לביב יד

 ,רוטַארעטיל עשימיור ןוא עשיכירג יד יװ ,רעשידרע ,רעכעלשטנעמ דס ַא

 ,סָאטימ םעד ףיוא טריזַאב

 ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןצנַאג רעייז ייב ,ך"נת ןופ םירבחמ יד

 רימ ןכלעוו ןופ ,טנעמונָאמ-רוטַארעטיל ןסיורג ַא טזָאלעגרעביא זנוא ןבָאה

 ,תישארב ןייז ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעגרוא רעד וצ לַאירעטַאמ ןּפעש

 טנזיוט רעכעה ןופ טינשּפָא-טייצ ַא זיא סָאד .טפַאשרעה רעשיכירג רעד זיב

 םורַא ךיז ןקידנערַאפ םירפס עשילביב ענעבירשעג עטצעל יד לייוו ,רָאי

 ,גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ ה"י ןט-2 םעד

 ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא קירוצ רָאי 2100 רעכעה טימ זַא ,טסייה סָאד

 סע טפור ןעמ יוװ רעדָא ,הרות ןביירש ןופ טָאבעג רעשידיי רעזעיגילער רעד

 ןופ הפוקת יד ,עיצידַארט רעד טיול ,ןַאד ןָא ךיז טביוה'ס ."בתכבש הרות,

 -גָאט סָאד טסייה סָאד ,(רַאטנעמָאק רעכעלדנימ רעד) "הּפ לעבש הרות , יד

 ,הרות יד ןשטייטסיוא ןוא ןענעייל עכעלגעט

 ןביירש וצ ןרָאװעג טרעוװרַאפ זיא'ס זַא ,טשינ טיײדַאב סָאד זַא ,רָאלק

 ןופ לײטידנַאטשַאב סלַא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טשינ רָאנ ןענייז ייז .םירפס

 ,הרות רעד

 רַאפ טשינ ןיוש רעבָא ,ןפַאש ןוא ןביירש ןופ הפוקת עקידרעטייוו יד

 ,דָאירעּפ רעשילביב-ךָאנ רעד , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה ,הרות רעד

 לא יא
2 

 רעשידיי רעד ןופ ןלעווק עלַא ןופ זַא ,ןטלַאה רעקירָאטסיה עסיוועג

 "וצ רעזעידנַארג ַא זיא סָאד .ך"נת רעד עלעווק עטסכייר יד זיא ,עטכישעג

 ,רוטַארעטיל רעשידיײ-טלַא רעד ןופ ביולקפיונ

 רַאפ לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעקיטכיוו ַא סָאד זיא ךיוא רעבירעד

 טנָאקעג טשינ ןטלָאװ רימ ןכלעוו ןָא ,קלָאפ רעזנוא ןופ עטכישעגרוא רעד

 ,טינשּפָא-טייצ ןגנַאל ןקיטכיו םעד ןרירוװַאטסער

 -גסיוו רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ גנַאל רעבָא ןיוש זיא'ס יוװ

 ןעניפעג רימ .גנופַאש רעטרעדנוהרָאי ןופ טקודָארּפ ַא ך"נת רעד זיא ,טפַאש

 ןוא ןטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,םירפס ןופ ןלייט ןוא םירפס טרָאד

 ןופ טײקיטרַאנדישרַאפ יד יונעג טזייוו םעד ףיוא .םירבחמ ענעדישרַאפ ןופ

 ,ןצנעדנעט עשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןוא טלַאהניא ,ליטס
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 ןופ ןעמַאטש ך"נת ןיא ןעניפעג רימ עכלעוו ,סעיצידַארט יד ךיוא

 ,ןטייצ ענעדישרַאפ

 -צעזעג ,ןענרעל ,ערעל : טרָאװ סָאד טיידַאב שיאערבעה ןיא) הרות יד

 זיא ןביולג ןשידיי םעד טיול ןוא (שמוח) םירפס ףניפ ןופ טײטשַאב (גנובעג

 ןיוש גנַאל טָאה טפַאשנסיװ יד רעבָא .וניבר השמ -- רבחמ רעקיצנייא ריא

 .תורוד ןופ ךשמ ןיא סָאד ןוא רעביירש ךס א יז ןבָאה ןפַאשעג זַא ,ןזיװַאב

 -נוזַאב יד ןלייטוצסיוא ווורּפ םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 -טסַא ןַאשז גָאלָאעט רעשיזיוצנַארפ רעד ןעוועג זיא ,שמוח ןיא ןטכיש ערעד

 זילַאנַא (רעכעלכַארּפש) רעשיגָאלָאליפ ַא ןופ ךמס ןפיוא טָאה רעכלעוו ,קיר

 סעיסרעוו ייווצ ןַארַאפ ןענעז הרות רעד ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ טסקעט ןופ

 .הוה לָאמ טייווצ ַא םיהלא ןפורעגנָא רע טרעוו לָאמנייא ,טָאג ןופ

 -ַאב שרעדנַא תופוקת ענעדישרַאפ ןיא טרעוו טָאג זַא ,טזייװַאב סָאד

 רעד זַא ,טײדַאב סָאד .רָאפ שרעדנַא םיא ךיז טלעטש ןעמ לייוו ,טנכייצ

 ןוא סעצָארּפ רעגנַאל ַא זיא (טָאג ןייא ןיא ןביולג) םזיאעטָאנָאמ רעשידיי

 ,גנולעטשטסעפ עטריסקיפרַאפ עקילָאמניײא ןַא טשינ

 ןעמונעגרעביא ךיוא ןביולג רעשידיי רעד טָאה ,סעצָארּפ םעד ןיא ןוא

 ןופ סעיגילער ערעדנַא ןופ ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןטרעװ יד וצ ןדנובעגנָא ןוא

 .רעקלעפ עשינכש

 לביב רעד ןופ רעקיטירק רעכעלטפַאשנסיװ רעטשרע רעשיטקַאפ רעד

 "טַאטקַארט ןשיטילָאּפ-שיגָאלָאעט , ןייז ןיא טָאה רע .ַאזָאניּפש ךורב ןעוועג זיא

 ץ'השמ ןופ ןרָאװעג ןבירשעג טשינ זיא (הרות) שמוח רעד זַא ,ןזיוועגפיוא

 רעד רַאפ) ה"י ןט-5 ןיא ,זיא םיא ןופ רבחמ רעכעלנײשרַאװ רעד זַא ןוא

 ,ארזע ,(גנונעכער-טייצ רעיינ

 ,ך"נת ןיא ענעבירשַאב ,ןטקַאפ יד זַא ,סױרַא טגנירד םעלַא םעד ןופ

 ןרָאא רעטרעדנוה טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טלעטשעגרָאפ ןענעז

 -קריוו רעייז ןצַאשּפָא םייב קיטכיזרָאפ ןייז ןעמ ףרַאד רעבירעד .רעטעּפש

 .טייקכעלטקניּפ ןוא טייקנעל

 םירבע יד ןגעוו גנוביײרשַאב יד זַא ,ליּפשייב םוצ ,קפס ןָא זיא'ס

 סָאװ ,ןרוּפש יו ,רעמ טשינ ןענעז ,תישארב ןופ (םיטבש עשיאערבעה)

 וצ רוד ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןענעז ןוא ןורכז-סקלָאפ ןיא ןבילברַאפ ןענעז

 .תורוד ןופ ךשמ ןיא רוד
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 ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןצַאשּפָא םייב סָאמ עשירָאטסיה יד קידנצונַאב
 .טרעוו רעכעלטּפַאשנסיװ רעייז זיא ןדישרַאפ זַא ,ןלעטשטסעפ ןעמ ןעק ך"נת

 ףיוא ןעייטש ,"םיכלמ , ןוא "לאומש , םירפס יד ןיא ןעלטיּפַאק עקינייא
 -סגנושרָאפ ןשירָאטסיה ןופ םיללכ עלַא טיול ,ךיוה עשירָאטסיה עסיורג ַא

 | ,דָאטעמ

 -עג ןייק טשינ ןגָארט ןטכירַאב ןוא ןעגנולייצרעד רעבָא טייהרעמ יד
 ךיז ןפרַאד ןדיי ױזַא יו ןשילַארָאמ-זעיגילער ַא רָאנ ,רעטקַארַאכ ןכעלטכיש
 ,םיניד יד ןוא קיטע-הרות רעד טיול ןריפפיוא

 -ַאריא טימ ,רעדנוו טימ ,עדנעגעל טימ לעלַארַאּפ ןעייג ןטקַאפ ליפ
 ןשינעעשעג עלענָאיצ

 ך"נת ןיא ןעמ ןעק ,סעקינָארכ רעדָא ,םירפס עשירָאטסיה רעמ יו

 יו ,"םיבותכ , ןופ ןלייט עכלעזַא ןוא "םינושאר םיאיבנ, יד ןטכַארטַאב

 ,ןעגנוביירשרַאפ ןענעז סָאד .''םימיה ירבד , ,"הימחנ רפס, ,"ארזע רפס,

 -עעשעג ןוא ןטקַאפ עשירָאטסיה טימ ןכילגרַאפ ןרעו ןיוש ןענעק עכלעוו

 רענײמעגלַא רעד ןיא רעקירָאטסיה ענעדישרַאפ ןופ ענעבעגעגעגנָא ,ןשינ

 .עטכישעג

 -טסעפ ןעמ זומ ,ןשינערָאװַאב ענעזיװעגנָא-ןביוא ,עלַא יד ייב רעבָא

 ןופ עטכישעגרוא רעד רַאפ קרעװ לַאטנעמונָאמ ַא זיא ך"נת רעד זַא ,ןלעטש

 ,טרעוו ןייז ןצַאשּפָא ןענעק ףרַאד ןעמ ןוא קלָאפ ןשידיי

 גנוטיידַאב עשירָאטסיה עלַאסָאלָאק ַא טָאה רעמיור ןוא ןכירג יד רַאפ

 יד ןופ רעקירָאטסיה עשינעילַאטיא ןוא עשיכירג יד .עיגָאלָאטימ רעייז

 סױרַא ןעמוקַאב ,ןדָאטעמ-סגנושרָאפ עטסיינ יד קידנצונַאב ,ןרָאי עטצעל

 עיינ סלַא ,ןשינעעשעג ןוא ןעגנובײרשַאב-רעדנווו ,עכעלטעג יד רעטנוא ןופ

 ןופ עזַאב יד --- רוטלוק רעלופמור רעייז ןופ ןתמא ןוא ןטקַאפ עשירָאטסיה

 ,רוטלוק-טלעוו ןוא רעשיאעּפָאריײא רעד

 "סעיינ יד קידנצונַאב ,רעקירָאטסיה עשידיי-טשינ ליפ ןוא עשידיי יד

 -ָאטסיה רעמ ץלַא ך"נת ןופ סיוא ןלייט ,ןעלטימ ןוא ןדָאטעמ-סגנושרָאפ עט

 עשיגָאלָאעכרַא עטסעיינ יד ךרוד טקיטעטשַאב ןרעוו סָאװ ,ןטקַאפ עשיר

 ,חרזמ ןטנעָאנ ןופ רעדנעל ערעדנַא ןיא ייס ,לארשי ןיא ייס ,ןעגנובָארגסיױא

 ,(1 רעקיטַאמזימונ ,ןגָאלָאעכרַא ,רעקירָאטסיה ןופ בַאטש רעקיזיד ַא

 -פיױנוצ ןופ ךמס ןפיוא עטכישעג יד טשרָאפ סָאװ ,רעטנרעלעג ַא 1

 ןטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןלַאדעמ ןוא תועבטמ ענעבילקעג
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 -רַאפ ןופ ערעדנַא ןוא רעשרָאפ-רוטַארעטיל ,(3 ןפַארגָאנטע ,(2 ןגָאלָאעלַאּפ

 יד ןופ עזַאב יד ,לביב יד ןשרָאפ ןוא ּפָא טשינ ןעייטש רעקלעפ ענעדיש

 רעד ןופ ןשטנעמ ןענָאילימ ףיוא ןקריוו סָאװ ,סעיגילער-טלעוו יירד עטסערג
 ,טלעוו רעצנַאג

 -סיה עלַאסָאלָאק ַא ןעגנושרָאפ יד ןבָאה עטכישעג רעשידיי רעד רַאפ

 ,גנוטיידַאב עכעלטפַאשנסיװ:-שירָאט

 ןוא םוטרעטלַא ןופ טפירש רעד ןופ רעשרָאפ ןוא טסילַאיצעּפס ַא (2

 ;רעטלַאלטימ

 גנוריציפיסַאלק יד ןשרָאפ טימ ךיז טמענרַאפ סָאוװ ,רעטנרעלעג ַא 3

 ,קימָאנָאקע רעייז ןופ ,קיפיצעפס יד ןופ ,סיזענעג רעייז ןופ רעקלעפ ןופ

 .רוטלוק ןוא טפַאשלעזעג
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 -- דנאטשציוא רעייבכמ דעד
 רעכעלטכישעג רעטשדע דעד
 קלאפ ןשידיי ןוצ ףמאק-שטייהיירב
 טריזילַאנַא יז .עקיטכיוו ַא רעייז וצרעד ןוא טפַאשנסיװ ַא זיא עטכישעג

 ןוא טרַאװנגעק רעד ןיא ןבעל וצ יו זנוא ןזייוו וצ ידכ ,טײהנעגנַאגרַאפ יד
 ןרענעש ַא ןעיוב ןוא ןטכענ ןופ ןגָאלּפ יד ןדיימוצסיוא ױזַא יװ ;טפנוקוצ
 ,ןגרָאמ

 ַא טריטסיזקע עטכישעג ןיא ךיוא ױזַא ,טפַאשנסיו רעדעי ןיא יו
 -עג ןוא ןטקַאפ ןטכױלַאב ןוא ןשרָאפ ןופ ןפוא ןַא -- עיגָאלָאדָאטעמ
 ,ןשינעעש

 טול טריזילַאנַא ןרעו זומ ץלַאק :טגָאז ןצעזעג עריא ןופ רענייא

 ."ןעגנוגנידַאב ןוא טרָא ,טייצ רעד

 ןופ טסילַאיצעּפס) טסיוװעידעמ-רעקירָאטסיה רעשזייוצנַארפ רעד
 טָאה (דיי סלַא סיצַאנ יד ךרוד ןסָאשרעד) קָאלב קרַאמ -- (רעטלַאלטימ
 ערעייז וצ יװ ,ןטייצ ערעייז וצ ךעלנע רעמ ןענייז ןשטנעמ; :ןבירשעג
 ,"תובא

 -ַאפע-רעייבכמ יד ןצַאשּפָא ךעלפערט רעבירעד ןליו רימ ביוא
 ןפָאלרַאפ זיא יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעגנירדניירַא רימ ןזומ עייּפ

 -ערוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ ,רעכעלטכישעג ַא וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא
 רעד .(1 םזינעלעה ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,םוטרעטלַא ןיא גנוגעוװַאב רעל

 ךעד רַאפ 30 זיב 334 ןופ) רָאי 304 ןופ הפוקת ַא םורַא טמענ 4

 טייצ רעד ןיא .(קירוצ רָאי 2308 טימ טסייה סָאד ,גננעכער-טייצ רעײנ

 ןעמוקעגפיוא עיכרַאנָאמ רעשיסרעּפ רעטּפַאלקעצ רעד ןופ חטש ןפיױא זיא

 .אאא ךדנַאלנכירג יװ ,תוכולמ עיינ
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 ךיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .(ךירג) ןעללעה טרָאװ ןופ טמַאטש קורדסיוא

 עטכישעג, :ךוב ןייז ןיא ןעסערד רעקירָאטסיה רעד םיא טימ טצונַאב

 ,(1843) ,"סומסינעללעה סעד

 -ַאירָאטירעט ,רעסיורג ַא טימ ךיז טריזירעטקַארַאכ םזינעלעה רעד

 -ַאוצ ןיא טָאה עכלעוו ,רוטלוק רעשיכירג רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעל

 ןטנעֶָאנ ןוא ןלעטימ ןופ רעקלעפ יד ןופ רוטלוק רעד טימ סיוטשנעמ

 ןטרעװ עריא ןופ ליפ ןעמונעגרעביא חיוזמ

 רעד ןופ גנואײטשטנַא יד ןעוװועג זיא רָאטקַאפ רעקידנדײשטנַא רעד

 ןגױצעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןודקומ רדנסכלַא ןופ עירעּפמיא רעקיזיר

 -מורַא ,םי ןשיּפסַאק ןזיב עיניסיבַא ןופ ןוא עידניא זיב דנַאלנכירג ןופ

 .עקירפַא ןוא עיזַא ,עּפָארײא -- ןלייט-טלעוו יירד קידנעמענ

 ןופ טכַאמ רעד רעטנוא ןעועג רעירפ זיא סָאװ ,(לארשי) הדוהי

 םעד ןפרָאװעגרעטנוא ךעלדירפ ךיז טָאה (2 עיכרַאנָאמ רעשיסרעּפ רעד

 עקידרעירפ יד טקיטעטשַאב רַאפרעד טָאה רעכלעו ,רעשרעה םעיינ

 -ָאקע ,עימָאנָאטױא עמָאקלופ יװ -- טרעטיירבעגסיוא ךָאנ ייז ןוא ןטכער

 ,ןטייהיירפ ערעדנַא ןוא עלערוטלוק ,עשימָאנ

 קיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ ןטקעּפסַא יד ןופ ענייא סָאד זיא ןעוועג

 -סירַא ןעוועג זיא רעיצרעד ןייז) ןטעדליבעג ןוא ןלופטנַאלַאט ,ןגנוי ןופ

 רעכלעוו ,(2ןודקומ רדנסכלא ,רעקיטילָאּפ ןוא רעריפ-סגירק (לעטָאט

 זיא רע .עיכרַאנָאמ-טלעוװ ןייז ןקיטסעפַאב ןוא ןפַאש וצ טבערטשעג טָאה

 יד ןופ ןבעל ןיא םזינעלעה ןופ ןעגנירדניירַא ןכעלדירפ ַא רַאפ ןעוועג

 טשינ ייז רע טָאה רעבירעד .ןטעטילַאנָאיצַאנ ןוא רעקלעפ עטכָאירעטנוא

 ,סעיצידַארט ןוא ןביולג ,םיגהנמ עדעייז ןיא ןבעלסיוא ךיז טרעטשעג

 רעשידיי רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא טיירב ךיוא זיא םזינעלעה רעד

 טכַארּפ םעד ןעמונעגרעביא לענש ןבָאה קלָאפ ןופ ןלייט עכייר יד .הביבס

 ףיוא טעטש עטיובעגפיוא לָאצ עסיורג יד .ןבעל ןשיכירג ןופ סוסקול ןוא

 רעלעירטסודניא עשידיי רעטנזיוט וצ ןעיצ ןכַאילש-סלדנַאה עלַארטנעצ

 -ַאב ןיוש טקעפרעּפ ןבָאה עכלעוו) טיילעגנוי עשידיי ליפ .םירחוס ןוא

 ייס סנטסָאּפ עכיוה ןעמענרַאפ (שיאיײמַארַא ןוא שיבַארַא ,שיכירג טשרעה

 .רָאי 204 ןופ הפוקת ַא 3352 זיב 536 רָאי ןופ (2

 ,גנונעכער -טייצ רעיינ רעד רַאפ 323:-356 ןרָאי יד ןיא טבעלעג 6

 .רָאי 33 ןופ ןבעל שימרוטש ץרוק ַא
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 ןרימרָאפ ךיז טמענ'ס .טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ייס ,עירדנַאסקעלַא ןיא

 יסַא רעטיירב ַא רָאפ טמוק סע ןוא ץנעגילעטניא עשידיי עטריזינעלעה ַא

 רעד ןופ ןטָאברַאפ ערעװש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,סעצָארּפ-עיצַאלימ

 ,הנומא

 -עצ ןענייז'ס ,ןדָאב םעד טרעקַאעגרעביא ףיט טָאה םזינעלעה רעד

 ןוא לדנַאה טלעװו ןופ גנולקיװטנַא רעקישַאר ךרוד ןרָאװעג טרעטש

 ערעדנַא ןשיװצ דיי ןופ גנודמערפרַאפ ןוא עיצַאלָאזיא יד ןטרעוװ-רוטלוק

 -ַאמ ,ןיצידעמ יו ,טפַאשנסיװ יד ןעגנורדעגניירַא קישַאר זיא'ס .רעקלעפ

 .ערעדנַא ןוא רוטקעטיכרַא ,עימָאנָארטסַא ,קינַאכעמ ,קיטַאמעט

 ןופ גנולייטעצ יד ןוא ןודקומ רדנסכלַא ןופ טיוט רעקיטייצירפ רעד

 םעד ּפָא-טשינ טלַאה רעריפ-סגירק ענייז ךרוד עירעּפמיא רעסיורג רעד

 -יוא עמָאקלופ ןופ רעטייוו ןסינעג ןדיי .םזינעלעה ןופ שרַאמ ןטנַאזָאּפמיא

 רעטנוא ייס ,רעײמָאלָאטּפ יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ייס טכער עמָאנָאט

 .ןדיקילעס יד ןופ הלשממ רעד

 (ןטּפיגע) םירצמ ןופ טָאטש-טּפיױה יד טרעוו עכלעוו ,עירדנַאסקעלַא

 יד ןגָארטעגרעבירַא טרעוו'ס ווו ןוא (4ןט-1 םעד (ימלת) ײמָאלָאטּפ ייב

 ,גנורעקלעפַאב ערעסערג ַא טרעדָאפ ,ןטמַא ליפ ןוא ץנעדיזער עכעלגינעק

 עיצַארגימע-ןסַאמ יד ,םעלַא רַאפ ,טיירב ןציטש ףיוה ןייז ןוא גינעק רעד

 ןוא םירחוס ןופ -- טנעמעלע ןשידיי ןשימַאניד ןופ עירדנַאסקעלַא ןייק

 ,סעיגעליוװירּפ עטיירב ןוא טכער עכעלרעגריב ןעמוקַאב ייז .ץנעגילעטניא

 ,ןעניזַאגַאמ ,ןלַאטרַאװק-סלדנַאה עצנַאג .סנטסָאּפ-הכולמ עכיוה ןעמענרַאפ

 ,הליהק עשירדנַאסקעלַא-שידיי ַא ךיז טסקַאװעצ סע .ייז וצ ןרעהעג רעזייה

 עטמירַאב עשידיי ליפ ךיז ןזייווַאב'ס ,סעיצוטיטסניא עשידיי ףיוא ןעמוק'ס

 ,ןָאליפ ףָאזָאליפ רעשידיי רעטמירַאב-טלעװ רעד .ב .צ יװ) עטנרעלעג

 רעכעלטסירק רעד ןופ רעייגרָאפ םעד רַאפ טלַאה עטכישעג יד ןכלעוו

 .(עיגילער

 סנטסָאּפ עכיוה ןדיי ןעמענרַאפ (5 עיכרַאנָאמ-ןדיקילעס רעד ןיא ךיוא

 גנוננעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ 283:360 ןרָאי יד ןיא טבעלעג(4

 .(קירוצ רָאי 2334 טימ טסייה סָאדו

 64 ןיב 312 רָאי ןופ טריטסיזקע טָאה עיכרַאנַאמ-ןדיקילעס יד (5

 םיחטוש .עסיורג ןעמונעגמורַא טָאה יז .גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ
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 ןענייז'ס ווו ,עיכויטנַא טָאטש רענעפַאשעג רעד ןיא ףיוה ןכעלגינעק ןיא
 -ָאק עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ .לבב ןוא עיסרעּפ ןופ ןדיי ליפ ןעמוקעגנָא
 ןופ גערב םענופ גנעל רעצנַאג רעד ףיוא עשיכירג ףיוא ןעייטש סעינָאל

 .עניטסעלַאּפ ןוא םי ןשידנעללטימ

 -לעפַאב רעקידנדער-שיכירג ַא טימ טלגנירעגמורַא זיא הדוהי ץנַאג

 רעכלעוו טימ ,שיאיײמַארַא סױרַא טסיוטש ךַארּפש סלַא שיכירג .גנורעק

 ,חרזמ ןטנעָאנ ןוא ןלעטימ ןופ ןדיי יד טצונַאב רעירפ ךיז ןבָאה'ס

 רעביא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טמענ ךַארּפש רעד טימ ןעמַאזוצ

 .רעגייטש-סנבעל ןשיכירג ןופ םיגהנמ ליפ

 טײקמערָא עשידיי יד טניווו'ס ווו ,דנַאל ןיא רעפיט -- טעטש יד רָאנ

 ךיז ןזָאל ,טייקזעיגילער רעלענָאיצידַארט קרַאטש ריא טימ ,הדוהי ןופ

 ,רוטלוק רעכעלטלעוו ,רעשיכירג רעד ןופ ןסולפנייאַאב טשינ

 -ייטש-סנבעל רעשיכירג רענרעדָאמ רעד טָאה גנוניישרעד עדעי יוװ

 ,רוטקעטיכרַא עשיכירג יד .ןטייז עוויטַאגענ ןוא עוויטיזָאּפ טַאהעג רעג

 ןבעל ןשידיי ןופ ָאוינ םעד ןביוהעג ןבָאה טסנוק ,ןיצידעמ ,טפַאשנסיוװ

 -נוניוו ענייש ,עקיטכיל .םיגהנמ ענענַאטשעגּפָא ליפ ןופ םיא טײרפַאב ןוא

 ןיא טיירב טציא ךיז טקרעמ -- טייקרעביוז ,יירעלָאמ ,רענטרעג ,ןעג

 -ַאגענ ליפ ןַארַאפ ןענייז םעד טימ לעלַארַאּפ רעבָא .הביבס רעשידיי רעד

 ,עטוג ןוא ענייש סָאד ןעמענרעביא ןופ טרָא ןפיוא .ןעגנוניישרעד עוויט

 טימ ,רעטקַארַאכ-סקלָאפ ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא םעד ייברעד קידנטיהּפָא

 סעצָארּפ ַא טמוק -- ןטרעװ ןוא סעיצידַארט עוויסערגָארּפ ענייז עלַא

 ייב ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טולָאסבַא ןעװעּפלַאמכָאנ ןקיניזמוא ןופ

 ,ןכירג יד

 טדמערפעגּפָא ,שירעדנעוװשרַאפ ןוא ךייר ,עיטַארקָאטסירַא עשידיי יד

 רעמ ןייז טלָאװעג ,ענעמוקעגפיוא-יינ יד ייב לָאמעלַא יו טָאה ,קלָאפ ןופ

 "עגסיוא ןופ סעיגרָא טימ ןדנוברַאפ --- ןטיײצלָאמ :ןכירג יד יו ,שיכירג

 רעד .רעזייה יד ןופ טנעוו יד ףיוא יירעלָאמ עשיפַארגָאנרַאּפ ;טײקנסַאל

 ןענייז רעדנירג -טפיוה עריא .(עימַאטָאּפָאזעמ ,עיריס) חרזמ ןלעטימ ןופ
 עיטסַאניד רעד ןופ רעטסטמירַאב רעד .רָאטַאקינ ןוא סָאקואעלעס ןעוועג

 ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,(רעטירד רעד רעסיורג רעד ךויטנַא ןעוועג זיא
 ןגױצַאב ךיז ךעלדניירפ .גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ 183-242 ןרָאי יד
 ןדיי וצ
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 -לַאװרַאפ-רעײטש-טּפױה רעד ןופ טנעדיזערּפ ןוא רָאטַאדנערַא רעטשרע
 ןפרַאװנָא גנַאװצ טימ ליוו ,היבוט-ןב ףסוי ,ףיוה ןכעלגינעק םייב גנוט
 סעיגרָא-סאזינאיד יד ןיא ליײטנָא ןשירָאטַאגילבָא םעד םוטנדיי ןצנַאג םעד

 .יורפ ןוא ןייוו ןופ טלוק רעד טשרעהעג טָאה'ס ווװ ,(סוכקַאב רעשימיור)

 (עזעיגילער-גנערטש) םידיסח יד ןוא ײטרַאּפ-ןטסינעלעה יד

 רַאפ טמענ עכלעוו ,ײטרַאּפ עקרַאטש ַא ןדליב ןטסינעלעה עשידיי יד

 יז וצ .טנגוי יד לעיצעּפס ןוא ןזיירק עשיטַארקָאטסירַא יד םורַא םעלַא

 ףיוא ןעמָאנ ןייז טרעדנע רעכלעוו ,עושי ,לודג ןהכ רעד ךיוא טרעהעג

 "ילעס רעד ןופ) ןט-4 םעד סעכויטנַא גינעק םעד ןלעפעג וצ ידכ ,ןָאזַאי

 ַא) סענָאפיּפע ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה ןכירג יד ןכלעוו ,(עיטסַאניד-ןדיק

 -ליוו ַא) סענָאמיפע ןפורעג םיא טָאה קלָאפ סָאד ןוא (טָאג ןופ רעטקישעג

 רעד סעכויטנַא סלַא ןירַא רע זיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא .(רעד

 ,רעמַאזיורג

 עכלעוו ,הביבס רעשידיי רעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינעלעה רעד ןגעק

 זיא ,ןסעכויטנַא ןופ טַאטקיד םעד ןפרָאװעגרעטנוא םָאקלופ ךיז טָאה

 ,"םידיסח, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ עטייווצ ַא ןענַאטשטנַא

 זיא םַארגָארּפ ריא ,ןטכיש עמערָא ןוא עלעטימ יד ןעמונעגמורַא טָאה יז

 הנומא רעד ןופ גנוגיײנּפָא עטסנעלק יד .רעזעיגילער-םטרטסקע ןַא ןעוועג

 ףמַאק רעד .קלָאפ ןוא טָאג ןגעק ןכערברַאפ ַא רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה

 עכעלרעניא יד .רענעסיברַאפ ַא ןעוועג זיא ןטייקמערטסקע עדייב ןשיווצ

 .אנוש רעד טצונעגסיוא לייוורעד רעבָא טָאה טייקנסירעצ

 ןרעװ סע .רעשרעה-ןדיקילעס יד ןופ גנוקירדרעטנוא יד טסקַאװ'ס

 ןופ טָארדַאב .תורזג ערעברַאה ןוא ןרעייטש ערעסערג ץלַא טגײלעגפױרַא

 עקיזיר ַא ןטלַאהנָא רעט-4 רעד סעכויטנַא זומ ,עירעּפמיא רעשימיור רעד

 טרעדָאפ סָאד .רעינָאדעקַאמ ןוא ןכירג -- ןטַאדלָאס ענעגנודעג ןופ ײמרַא

 .רעקלעפ עטכָאירעטנוא יד ןשיווצ ור ךיוא ןוא טלעג ךס ַא

 -ָארּפ-גנוריזינעלעה ןטקרַאטשרַאפ ַא ךרוד ןכיירגרעד סָאד ליוװ רע

 ןיא ,טלוק ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןיא קידנעעז .ןרעייטש ןוא סעצ

 רעלַאנָאיצַאנ וצ גנובערטש יד ,טײקיטרַאנגײא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד

 .רעיירבעה יד ןרילימיסַא וצ טלַאװעג טימ רע טסילשַאב ,טיײקיגנעהּפָאמוא
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 עוטַאטס עקיזיר ַא טלעטשעגניירַא טרעוו ,םילשורי ןיא ,שדקמהיתיב ןיא

 תונברק ןעגנערב ןדיי יד טציא ןפרַאד םיא .סואעז טָאג ןשיכירג ןופ

 ןטיהּפָא ,תוליֿפת ןטכירוצּפָא ןטָאברַאפ טרעװ סע .(םיריזח ןופ לעיצעּפס)

 םעד ,רעטנוא טשינ ךיז טפרַאוו'ס רעװ .רשכ ןסע ,םיבוט-םוי ןוא תבש
 ,טיוט טָארד

 ַא -- רעכעלדירפ ַא ןעוועג זיא סעצָארּפ-עיצַאלימיסַא רעד ןמז לכ

 ןדיי (ליפ רעייז) ליפ ןבָאה --- ןרוטלוק ייווצ ןופ ןבעלנעמַאזוצ ןופ טקוזָארּפ

 ןרָאװעג רעבָא זיא רע ןעוו .שיטסַאיזוטנע וליפַא ,ןרעג ןעמונעגפיוא םיא

 -נַאסקעלַא ןיא ןדיי רעטנזיוט .דנַאטשרעדיװ רעד טמוק ,טַאט-טלַאװעג ַא

 ערעייז ןגיוב ,ןכירג ןשיווצ טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,עיקינעפ ,עיריס ,עירד

 רעטרעדנוה טימ יוו) םייהעג ןיא רעבָא ,רעטעג עשיכירג יד רַאפ ּפעק

 ןוא תוליפת עשידיי ּפָא יז ןטכיר (עינַאּפש ןיא ןענַארַאמ יד רעטעּפש ןרָאי

 ןשידיי םוצ טייקנדנובעגוצ יד םעד טימ קידנכיירטשרעטנוא ,םיגהנמ

 ןוא ןלייה ןוא גרעב יד ןיא קעװַא רעטרעדנוה ןעייג אפוג הדוהי ןיא .קלָאפ

 ,הנומא רעד רַאפ טױט-רעריטרַאמ םעד ףיוא ןעמענ רעקילדנעצ

 טבױרַאב טרעו סע .תורזג ערעמַאזױרג ךָאנ ןעמוק רעפטנע סלַא

 ןלוש ןענערב'ס ,םילכ ענרעבליז ןוא ענעדלָאג ענייז ןופ שדקמה:תיב רעד

 סעכויטנַא .רענעמ ןוא רעדניק ,ןעיורפ טעדרָאמעג ןרעוו'ס ,תובישי ןוא

 יד ןטכינרַאפ וצ לַאטָאט ןיוש ןבערטש ןּפַארטַאס ענייז ןוא רעט-4 רעד

 -עביא יד ףיוא טײקמַאזכרָאהעג ןוא דחּפ ַא םעד ךרוד ןפרַאװנָא ןוא ןדיי

 .טעּפש וצ ןיוש זיא'ס רעבָא .ןטעטילַאנָאיצַאנ עטפַאלקשרַאפ עקיר

 ַא ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה דנַאטשרעדיװ רענעסיברַאפ רעשידיי רעד

 .הדוהי ץנַאג םורַא טמענ עכלעוו ,גנוגעװַאב-סקלָאפ עקיזיר

 -טוג ַא רָאנ טשינ טרעדָאפעג טָאה ףמַאק-טייהיירפ רעטיירב רעד

 | .םַארגָארּפ ןרָאלק ַא ךיוא רָאנ ,ײמרַא עטריזינַאגרָא

 ענייא :סױטשנעמַאזצ ןיא ןעמוק סעיגָאלָאעדיא ייווצ ,ןצנעדנעט ייווצ

 יילייה רעד טימ ןעמוקמוא עקיליוויירפ סָאד ,םשה-שודיק םעד טקידערּפ

 ףמַאק ןעמַאזגיובמוא ןַא טרעדָאפ עטייווצ יד ןּפיל יד ףיוא הליפת רעק

 ,םויק ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ ןרַאפ אנוש ןטימ

 והיתתמ -- ןַאמ רעטלַא ןַא טלעטשעג ךיז טָאה דנַאטשפיוא ןופ ץיּפש ןיא

 .החּפשמ-םיאנומשח רעד ןופ ןיז ףניפ ענייז טימ

 והיתתמ טָאה הדוהי ןופ קלָאפ ןצנַאג םוצ ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא ןיא

 רַאפ ,אנוש ןקיטולב ןגעק ףמַאק ןיא ןײגוצסױרַא רעדירב ענייז ןפורעג
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 ןענייז שכלעוו ,"הנומא ןוא הרות; רעד רַאפ ,הדוהי קיגנעהּפָאמוא ,יירפ ַא

 ןגייא ןייז ןיא קלָאפ ןופ ךיז ןבעלסיוא ןופ לָאבמיס רעד ןַאד ןעוועג

 ןביולג ןוא סעיצידַארט ענייז ןיא ,דנַאל

 םיאנומשח יד ןופ גנולײטּפָא עניילק יד ךיז טסקַאװעצ געט ןופ ךשמ ןיא

 וצ ךיז ןסייר רעפמעק:טייהיירפ ןוא ןטָאירטַאּפ רעטנזיוט .ײמרַא ןַא ןיא

 םידיסח ליפ וצ ךיוא ןעייטש סע ,שיטסירעטקַארַאכ ןוא .םיאנומשח יד

 זַא ,טסוװעג ןבָאה עכלעוו ,םשה-שודיק ןופ רעגנעהנָא עקידרעירפ ןוא

 ןוא בוט-םוי ,תבש ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא ןפמעק וצ ןעמוקסיוא ייז טעוו'ס

 .טָאבעג ןקילייה ןייא טשינ ןצעלרַאפ וצ

 ,ףמַאק-סטייהיירפ ןקידתונמחרבמוא ןופ םַארגָארּפ רעד טגיזעג טָאה'ס

 ,קלָאפ ןופ ןטביש עטסטיירב יד ןעמונעגמורַא טָאה רעכלעוו

 ,קיטקַאט-רענַאזיטרַאּפ ַא ןעװעג זיא םיאנומשח יד ןופ קיטקַאט יד

 עטכירעגמוא טימ .טנגעג רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עקיגרעב יד וצ טסַאּפעגוצ

 תולייח עשינָאדעקַאמ-שיכירג יד טקינײּפעג רעהפיוא ןָא ייז ןבָאה ןלַאּפנָא

 רענעפָא ,רעקידנדײשטנַא ןַא וצ ןטפערק קידינביילק ,ןסעכויטנַא ןופ

 .טכַאלש

 רעביא טמענ ,והיתתמ ןופ טיוט ןכָאנ ,דנַאטשפיוא ןופ גנוריפנָא יד

 ןעמָאנ ַא טָאה קלָאפ סָאד ןכלעוו ,הדוהי -- ןוז רעשידלעה רעטייווצ ןייז

 "סגירק רעלופטנַאלַאט ַא ןעוועג זיא רע .(6 (רעמַאה רעד) יבכמ ןבעגעג

 ,קילב ןטייו ַא טימ רעקיטילָאּפ ןוא רעריפ

 ?ערַאבגיזַאבמוא;, יד ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענייז גנוריּפנָא ןייז רעטנוא

 ,סַאיזיל לַאשרַאמ-דלעפ ןטמירַאב ןופ טריפעגנָא ,ןעײמרַא עשיריס-שיכירג

 וצ לַאטָאט לעּפַאב ןעמַאזיורג םעד סעכויטנַא ןופ ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו

 ,ןדיי יד ןטכינרַאפ

 "וטטש טימ ןוא הדוהי ץנַאג טיײרפַאב ןבָאה רעייבכמ יד

 .קורדנייא ןכעלקערש ַא טכַאמעג טָאה טָאטש יד .םילשורי ןעמונעג םער

 לָאבמיס רעד -- שדקמה:תיב רעד ןעוועג זיא טעדנעשעג ןוא טסיװרַאפ

 טעברַא יד טרעיודעג טָאה ןכָאװ יירד .טייקיגנעהּפָאמוא ןוא הנומא ןופ

 רָאא ןופ ולסכ ןט:25 םעד .לּפמעט ןקילײה םעד ןקינײרּפָא םייב

 גנואיינַאב יד טרעייפעג טרעוװ (גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפפ 4

 תולעּפתה טימ ,תוליפת עסייה ןוא תונברק טימ ,שדקמה תיב ןופ (הכונח)

 .(רעמַאה) תבקמ טרָאו ןשיאערבעה ןופ 6

23 



 עלַא ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד .טפנוקוצ רערעסעב ַא ףיוא גנונעפָאה ןוא

 עכלעוו ,גנורעייפ-לבוי רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא טָאה הדוהי ןיא טעטש

 -ַארט יד ןרָאי רעטנזיוט טייז ךיז טיצ רַאפרעד) .געט 8 טרעיודעג טָאה

 .(הכונח ןופ געט 8 יד ןיא ךעלטכיל 8 ןדניצ ןופ עיציד

 ןופ רעניוונייא יד .םיליהת ךצעלטיּפַאק ןעגנוזעג ןבָאה םייול יד

 טצנַאטעג ,רעזייה יד ןופ ןריט יד רַאפ ןרעייפ ןדנוצעגנָא ןבָאה םילשורי

 תסנכ רעד ןופ רעדילגטימ יד ןוא םיאנומשח יד .קילג ןוא דיירפ ןופ

 ןט-25 ןופ געט 8 יד זַא ,ץעזעג ןקיליײה סלַא טמיטשַאב ןַאד ןבָאה הלודגה

 ןטנוװָא יד ןיא .םיבוטיםוי סלַא ןייז טיהעגּפָא רָאי סעדעי ןזומ ,ןָא ולסכ

 עקיבייא יד ןענָאמרעד ףרַאד םַאלפ רעייז .טכיל ןדניצנָא ןעמ ףיַאד

 ץכיילג ןוא טײקיגנעהּפָאמוא ,טייהיירפ וצ שטנעמ ןוא קלָאפ ןופ גנובערטש

 שטנעמ םוש ןייק ןוא קלָאפ םוש ןייק עכלעוו ןָא ןטרעוו ןענייז סָאד .טנער

 .ןבעל טשינ ןָאק

 יד טקיביײארַאפ ןבָאה ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,רעקירָאטסיה רעטרעדנוה

 -ָאּפע-םיאנומשח עצנַאג יד ןוא יבכמה הדוהי ןופ טלַאטשעג ערַאדנעגעל

 -סיה רעשיכירג רעד ןבירשעג ייז ןגעוו ןבָאה םוטרעטלַא ןיא ןיוש .טייּפ

 רעסיורג רעד ןוא סויוװַאלפ --- רעשידייישימיור רעד ,ךרַאטולּפ רעקירָאט

 עטכישעג רעיינ רעד ןיא .עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ הףָאזָאליפ רעשידיי

 "ייד רעסיורג רעד טרָא ךס ַא עייּפָאּפע-רעיבכמ רעכעלרעה רעד טעמדיוו

 רעד ,עקנַאר דלָאּפָאעל (טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ) רעקירָאטסיה רעשישט

 ןוא ץערג רעקירָאטסיה ערעזנוא לעיצעּפס ןוא עגושז --- רעשיזיוצנַארפ

 יו ,ןטעָאּפ עטמירַאב-טלעוו עכלעזַא ןבירשעג ןבָאה ייז ןגעוו .ווָאנבוד

 ,רעגנַאװטכיופ ,יעלטסירּפ יו רעביירש עכלעזַא ,ןַאמטיהוװ ,ןעטנָאמ ,ָאטַאמ

 .ערעדנַא ןוא ןַאמ סַאמָאט ,ןַאמרעסַאװ

 טביירש יקסוועינָארב טעָאּפ רעשילױוּפ רערענָאיצולָאװער רעסיורג רעיז

 ריא ןוא ,רעייבכמ ןופ ןיז, :"ןדיי עשיליוּפ יד , : דיל לופטכַארּפ ןייז ןיא

 ."ףמַאק ןיא סױרַא גנונפָאה ןופ קנופ ןָא ,ןברַאטש וצ ןזייווַאב טנָאק

 זיא רעביירש ןוא ןטעָאּפ עשידיי רעקילדנעצ ןופ רעדיל יד ןיא

 סָאװ ,ןרעטש רעקיטכיל ,רעסיורג רעד -- יבכמה הדוהי ןופ ןעמָאנ רעד

 .טקעוװ ןוא טכייל

 רעד ןופ םוטנגייא ןַא ןרָאװעג עייּפַאּפע-םיאנומשח יד זיא םורַא-ױזַא

 .טייהשטנעמ רעצנַאג
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 ? ףמַאק-סטייהיירפ רעשידיי רעסיורג רעד טנרעל סָאװ

 ןופ סיױרַא ןעגנירד ןריפסיוא עכעלשטנעמילַאנָאיצַאנ עכלעוו

 ? דנַאטשפיוא-רעייבכמ

 ףַאד טרעכיזעג ןייז ןָאק קלאפ ןשידיי ןופ גיז רעד זַא ,טנרעל רע

 ,טקינייאעג סױרַא קלָאפ סָאד טערט ךַאז רעטכערעג ַא םורַא ןעוו

 -פיוא-רעייבכמ רעד זַא ,ןָא ןזייו רעקירָאטסיה עשידיי-טשינ ליפ

 "גוגעווַאב-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ ןופ טפַארק-ביירט יד ןרָאװעג זיא דנַאטש

 רעד וצ טריפרעד טָאה סָאד .רעקלעפ עטקירדרעטנוא ערעדנַא רַאפ ןעג

 .עירעּפמיא-ןדיקילעס רעד ןופ גנוטכינרַאפ

 יד ףיוא םיאנומשח יד ןופ ןָאפ-סטייהיירפ יד טרעטַאלּפ ןַאד טייז

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןפמַאק-סטייהיירפ עלַא ןופ ןדַאקירַאב

 עלַא ןופ רעצרעה יד ןיא טרעטַאלפעג טָאה יבכמה הדוהי ןופ ןָאפ יד

 ןעגנוגנידַאב עטסמַאזיורג יד ןיא ןדלעה-ץנַאטסיזער ןוא רעפמעקדָאטעג

 ןבָאה ךיוא רַאפרעד .הפוקת'-יצַאנ רעד ןיא ,גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ןופ

 ןוא ןעוועג זיא רע .ןעמָאנ ןייז ןגָארטעג ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיי ליפ

 ,(ײמרַא-לארשי) ל"הצ ןוא הנגה רעד ןופ לקַאפ רעסיורג רעד ןבילבעג

 תנידמ ןופ םויק ןוא גנואײטשטנַא רעד רַאפ ףמַאק ןשיאָארעה רעייז ןיא

 ,לארשי

 רעד ןיא ןײירַא ןענייז ,הכונח בוט-םוי רעד ,עיײּפַאּפע-רעיײבכמ יד

 ךיוא רָאנ ,סעיצידַארט עוויסערגָארּפ יו רָאנ טשינ עטכישעג רעשידיי

 ןענייז טייקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ זַא ,גנוזייוונא עשיטע עסיורג ַא יוװ

 ,קלָאפ ףירגַאב ןטימ רַאבסיירעצמוא
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 רעסיודג דעד .סויוואלפ ףסוי
 רעקיראטסיה רעשימיור-שידיי

 לייט .ץלַא ךָאנ טרעיוד חוכיוו רעד ןוא רָאי טנזיוט ייווצ רעכעה ןיוש = |

 ןופ ץלָאטש םעד רַאפ ערעדנַא ,רעטערַאפ ַא רַאפ ןסויווַאלּפ ףסוי ןטלַאה
 רעקירָאטסיה רעשימיור רעטסערג רעד ןעוועג ךָאד זיא רע .קלָאפ ןשידיי

 .?םוטרעטלַא ןופ טיצַאט רעשידיי רעד , וליפַא םיא ןפור ליפ .ןטיצַאט ךָאנ

 ,"המחלמ עשידיי יד , :קרעװ עכעלטפַאשנסיװ עכעלברעטשמוא ענייז

 ;?עיפַארגָאיבָאטױא , ,(קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג) "רעמיטרעטלַא עשידיי

 עשיטילַאנַא-ךעלטנירג יד ןופ ןרוועדעש יד וצ ןרעהעג -- "ןַאיּפַא ןגעק

 עטרילָארטנָאק ןוא ערעכיז ףיוא ןריזַאב סָאװ ,סעיפַארגָאנָאמ עשירָאטסיה

 ,םירוקמ

 טנייה ךָאנ ןטלָאװ ,דָאטעמ-גנושרָאפ ןייז ,טַאטשרַאװ רעשירָאטסיה ןייז

 .ענרעדָאמ יד וצ ןרָאװעג טנכערַאפ

 -על ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעקירָאטסיה רעשישטייד רעסיורג רעד

 "שיפַארגָאירָאטסיה רעוויטקעיבָא רעד ןופ רעפעש רעד -- עקנַאר דלָאּפָא

 ןסויווַאלפ ףסוי ןיא טעז -- ?עטכישעג-טלעוו, רעסיורג רעד ןופ רבחמ ןוא

 ,רעזייווגעוו ןוא רערעל ןייז

 ןָאיל ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעביירש רעשישטייד רעטמירַאב רעד

 -סיה רעכעלטפַאשנסיװ ןופ ןַאטיט , סלַא טנכיײצַאב םיא טָאה ,רעגנַאװטכיופ

 ,(גנוביירש-עטכישעג) "עיפַארגָאירָאט

 -טסירק יד סָאװ ,טקַאפ רעד טזייוַאב טעטירָאטיױא ןייז זיא'ס סיורג יו

 סלַא ("רעמיטרעטלַא עשידייא) קרעװ ןייז ףיוא ךיז טּפורַאפ ךריק עכעל

 רעבָא ןבָאה'ס יו .טבעלעג ךעלקריװ טָאה סוטסירק סוזעי זַא ,זיוװַאב

 רעביירשרעביא עכעלטסירק יד ןבָאה ,רעשרָאפ-עיגילער ליפ ןזיוועגפיוא

 עכעלטע קידנלעטשניײרַא ,עיצַאקיפיסלַאפ עקיניזטסוװַאב ַא טריפעגערודַא
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 םוש ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טרעּפמולעגמוא ױזַא רעבָא ,ךוב ןייז ןיא ןצַאז

 -עגנײרַא םעד ןוא גנוביײרשַאב סעסויווַאלפ ןשיװצ גנודניברַאפ עשיגָאל

 ,קנַאדעג ןטלעטש

 קרעװ ענייז ּפָא ןצַאש רעשרָאפ ןוא רעקירָאטסיה עשידיי עסיורג עלַא

 עלַא .לביב רעד ךָאנ לָאמקנעד ןשיפַארגָאירָאטסיה ןסיורג ןטייווצ םעד סלַא

 רעביירש-עטכישעג יד ןופ ןטסטנרעלעג ןוא ןטסקיאעפ םעד םיא ןיא ןעעז

 -טייצ רעינ רעד טיול טרעדנוהרָאי ןטשרע ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ

 ,גנונעכער

 ,שיכירג טקעפרעּפ טשרעהַאב סויוװַאלפ טָאה טעדליבעג קיטײזלַא

 בױהנָא ןיא רע טָאה ןבירשעג .ןײטַאל ,(שינָאליבַאב) שיאעדלַאכ ,תירבע

 -ןב ףסוי זיא ןעמָאנ רעשיטקַאפ ןייז .שיכירג רָאנ רעטעּפש ,שיאעדלַאכ ןיא

 טָאה ,גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טיול ,רָאי ןט-72 ןיא ןריובעג .והיתתמ

 -םינהכ עשיטַארקָאטסירַא עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא ןופ טמַאטשעג רע

 ,םיאנומשח יד ןופ טמַאטשעג טָאה רעטומ ןייז .תוחּפשמ

 א

 -טלעוו ַא ייס ,גנואיצרעד עשידיי ,עזעיגילער ַא ייס ,ןעמוקַאב טָאה רע

 .עכעל

 עכעלנייועגרעסיוא סױרַא רע טזייוו רעכעלטנגוי ןוא דניק סלַא ןיוש

 סָאװ ,קנַאדעג רעשיטילַאנַא רערַאברעדנווװ ַא .ןטייקיאעפ עלעוטקעלעטניא

 רעבירעד .ןייטשרַאפ ןוא ןטכַארטכרודַא קידנעטשטסבלעז ,ןסיוו ץלַא ליוו

 עשידיי עקילייה יד טימ זיולב טשינ ,לַאניגירָא ןיא ,ירפ ךיז רע טנעקַאב

 עשימיור ןוא עשיכירג עסיורג יד ןופ קרעוו יד טימ ךיוא רָאנ ,םירפס

 עשידיי יד ןופ ןרַאטנעמָאק יד ,הרות רעד ןופ ןלעטש עלַא ןעק רע .רעקנעד

 -יּפע ןוא רעקיָאטס יד ןופ רעכיב יד קיטייצכיילג ןוא םירפוס ןוא םימכח

 יד קיטשרוד טקנירט רע .רענַאינָאטַאלּפ ןוא רעקיטּפעקס יד ןופ ,רעיירוק

 ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשימיור ןוא רעשיכירג רעד ןופ טייקנייש

 ,רעגנוי רעד טרעוו ,ןבעל םעד ףיוא קוק ןפייר ַא טימ ןיוש ,רָאי 16 וצ

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןופ ןסירעגטימ טַארקָאטסירַא רעטבַאגַאב

 ןופ רענייא טָאה גנואיושנָא-טלעוו ןייז ףיוא סולפנייא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 טמענ רע .רערעל ןייז ךיוא טרעוו סָאװ ,עטקעס-םייסא רעד ןופ רעריפ יד

 רעשידיי ,רעגנערטש ןוא םזיטעקסַא ,ןלַאעדיא יד טימ רעביא ױזַא ךיז
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 עכייר ןייז רע טזָאלרַאפ ,ַאדוב יוװ טקנוּפ זַא ,(1 םייסא יד ןופ טייקזעיגילער

 ןכעלשטנעמ ַא ןופ טייוו ,חלמה םי םייב ,רבדמ ןיא קעװַא ךיז טזָאל ןוא .םייה

 -טימ ,םייסא עקיטכרָאפסטָאג יד ןשיװצ ,ןלייה יד ןיא ןבעל וצ ידכ ,בושי

 ,םיניד ןוא םיגהנמ ערעייז קידנכַאמ

 עכעלטעג סָאד ,ףוג ןוא טסייג ןופ טייקנייר יד רע טכוז ייז טימ ןעמַאזוצ

 -גָאט .גנערטש ןוא םערָא זיא ןבעל ןייז .רוטַאנ רעד ןיא ןוא שטנעמ ןיא

 יד ,ןפָאלש םוצ ןדָאב רענרענייטש ,רעטרַאה ַא ,רעדעב עטלַאק עכעל:געט

 םוש ןייק .גרַאװנירג ןוא ןטכורפ עדליוו רָאנ --- גנוזייּפשַאב עוויטקעלָאק

 רעד טעמדיוועג טרעוו טייצ עיירפ עצנַאג יד ,ןגינעגרַאפ םוש ןייק ,דיירפ

 ןוא טלַאהניא ריא ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעשיטסימ רעד -- הרות ירתס

 ,ןטָאעג

 יד ןשיוװצ (סויווַאלפ) והיתתמ-ןב ףסוי טכַארברַאפ רָאי .יירד עצנַאג

 טפרַאװ רע ."רענעטכױלַאב , ַא קירוצ רע טמוק ַאדוב יו טקנוּפ ןוא .םייסא

 --סימ ןשיטַאנַאפ רעייז ייס ,םזיטעקסַא ןשיאייסא םעד ייס שירָאגעטַאק ּפָא

 ךרוד טשינ ,ןדייל ןוא גנוקינייּפ-טסבלעז רעשיזיפ ךרוד טשינ .םזיציט

 ,טסייג ןוא המשנ יד ןעמ טקרַאטש עזַאטסקע רעכעלטעג ןוא תוליפת

 יד ןיא ,ןבעל ןופ רעגייטש ןכעלטלעוו ןיא ךיז רע טפרַאװ ןערב טימ

 ,טפַאשנסיו ןוא עיפָאסָאליפ ,רוטלוק רעשימיור-שיכירג רעד ןופ סמערָא

 טימ ,קלָאפ ןייז טימ םידעפ עלַא טימ ןדנוברַאפ ףוס ןזיב טביילב רע רעבָא

 ,רוטלוק ןוא עטכישעג רעשידיי רעד טימ ,הרות דעד

 -םייסא רעד ןופ גנולדנַאהַאב עיונעג ַא טיג סָאװ ,רעטשרע רעד זיא רע

 "רָאפ) ןרָאסרוקערּפ יד ןגעוו ,טלעוו יד ךיז טסיוורעד םיא ןופ .גנוגעווַאב

 .עיגילער רעכעלטסירק רעד ןופ (רעייג

 לא א

 יד ןופ רענעק רעטסעב רעד סלַא ןעוו ,סויווַאלפ ףסוי טלַא זיא רָאי 6

 רעד ךרוד טריגעלעד רע טרעוו ,עיצקידסירוי רעשימיור ןוא ןצעזעג עשידיי

 רעסייק ןשימיור םוצ (2 ןירדהנס ןסיורג םעד -- טכַאמ רעשידיי רעטסכעה

 .םוטנטסירק ןופ רעײגרָאפ יד סלַא טלַאה ןעמ עכלעוו (4

 ןופ גנוריגער ןוא טנעמַאלרַאּפ רעד ןעוועג ןַאד ןיא רעכלעו(42

 .םוטנדיי
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 .טולב רעד עכלעוו ,םינהכ ףניפ ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר וצ ,ןָארעג

 ןיא טדימשעג טָאה ,(לארשי רַאֿפ) רָאטַאנרעבוג רעשימיור ,רעקיטשרוד

 ,(3"ַאנרעטע ַאמָארע רעד ןיא טריטרָאּפסנַארטּפָא ןוא ןטייק

 -טסיירד ,ץנעגילעטניא רעד ןיא ןביולג רעד ןייז טזומעג טָאה סיורג יו

 ןעמ טָאה טנעה ענייז ןיא זַא ,טידורע ןוא ןטנרעלעג ןגנוי ןופ המכח ןוא טייק

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ רעריפ עזעיגילער ףניפ ןופ גנוטער יד ןבעגעגרעביא

 -יזיר רעד ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא העיסנ עטשרע ןייז סָאד זיא ןעוועג

 ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא םיא ףיוא טכַאמעג טָאה יז ןוא עירעּפמיא-טלעוו רעק

 ןייז ןעקנַאדעג ןוא ןפירגַאב ענייז ןופ ליפ טרעדנעעג טָאה יז .קורדנייא

 ,גנולעטשנייא עשיטילָאּפ

 ןרָאװעג ןענייז םינהכ עטריטסערַא יד ,ליצ ןייז טכיירגרעד טָאה רע

 ןצַאלַאּפ ,םוטכייר ריא טימ ,עירעּפמיא עשימיור עקיטכעמ יד רעבָא ,טײרפַאב

 ןפרָאװעגנָא רָאנ ,טשַארעביא זיולב טשינ טָאה ,חוכ ןשירעטילימ ןקיזיר ןוא

 ערַאבגיזַאבמוא ןַא םיור ןיא טציא טעז רע .רעקנעד ןשידיי םעד ףיוא דחּפ ַא

 ןופ קנַאדעג רעדעי .טלעוו רעד ןופ לרוג םעד ןרימרָאפ וצ ןפורַאב ,טפַארק

 סיוא םיא רַאפ טציא טעז ףמַאק-סטייהיירפ ןלַאנָאיצַאנ ןופ ,דנַאטשפיוא

 ,לַאדרוסבַא ןוא קידהנושמ

 לא יא
* 

 טעז םיור .עטגנערטשעגנָא ןַא ןַאד זיא (לארשי) הדוהי ןיא עגַאל יד

 יז ןענייז ,רעקלעפ עטכָאירעטנוא עלַא ןופ .טנעמעלע-רַאטנוב ַא ןדיי יד ןיא

 ץָארט .טָאג סלַא רעסייק ןשימיור םעד טשינ ןענעקרענַא סָאװ ,עקיצנייא יד

 סרעסייק םעד ןלעטשוצניירַא טשינ ייז ןביולרעד ,לעפַאב ןגנערטש םעד

 ןייז רַאפ ץעגרע ןיא טשינ ךיוא ךיז ןקוב ייז ,שדקמה:תיב ןיא עוטַאטס

 ,דליב

 רָאנ, : יז ןרעלקרעד הדוהי ןיא רעריפנָא ןשירעטילימ ןשימיור םעד

 ,"לעפַאב סרעסייק םעד ןריפסיוא וטסעוו ,םיפוג עטיוט ערעזנוא ךרוד

 ,גָאזנָא ןוא טסעטָארּפ רעשידיי רעשיטַאמַארד רעד ןפרָאװעג טרעוו יױזַא

 -יוא ערעייז ןקידיײטרַאּפ וצ ידכ ,תונברק עלַא ףיוא טיירג ןענייז ןדיי יד זַא

 ןטכער עלערוטלוק ןוא עזעיגילער ,עלַאנָאיצַאנ ,עמָאנָאט

 .םיױר עקיבא סָאד 3
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 -ַאב ןַאד טרעוװ (הדוהי) עעדוי ןיא (רָארוקָארּפ) רָאטַאנרעבוג סלַא

 זיא רעכלעוו  ,סורָאלפ טימעסיטנַא ןוא טסידַאס רעקיטולב רעד טמיטש

 ַא ןָא טעדנעוו רע ."רעכערברַאפ יד ןפָארטשַאב וצ ןוילת ַא יו ןעמוקעגנָא

 ,הירסכ) הדוהי ןופ טעטש-טרָאּפ ליפ ןיא ."שרעה ןוא לייט , ןופ קיטילָאּפ

 ןדיי יד ןגעק ןרענָאיגעל ןוא ןכירג יד ןעמ טצעה (הדי ,הכא

 ןטביורַאב ןטימ .רעפרעד ןוא טעטש ןטסיוװרַאפ ןעמָארגָאּפ עטריזינַאגרָא

 רעשימיור רעד -- רעלעפַאב רעייז ןוא רעדרעמ יד ךיז ןלייט סטוג ןוא בָאה

 ,רָאטַאנרעבוג

 ףיוא קלָאפ ןופ עיטַאּפמיס עצנַאג יד זיא רעפסָאמטַא-סיירפיוא רעד ןיא

 רעשידיי רעד ןופ (ןרענָאיצולָאװער-ןטָאירטַאּפ) "םיאנק , יד ןופ טייז רעד

 ,ײטרַאּפ-סגירק

 ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ןופ גנוזָאל רעייז רעטנוא ךיז ןפרַאװ רעטנזיוט

 ,דנַאטשפיױא רעד סיוא טכערב'ס .רעקירדרעטנוא עטסַאהרַאפ יד ןגעק טיוט

 רעטנוא ײמרַא-עיצַאּפוקָא עשימיור עקיטכעמ יד טּפַאלקעצ טרעוו'ס

 ןביולג רעד טסקַאװ סע .טלבוי קלָאפ סָאד .סולַאג סויטסעס ןופ גנוריפנָא רעד

 ,גיז ןיא

 "עג זיא סָאװ ,רע .לגנַארעג רעכעלרעניא ןַא רָאפ טמוק ןסויווַאלפ ןיא

 עשידיי ,עניילק ַא יו טעז ,טייקסיורג ןוא חוכ סמיור ןופ טּפַאכרַאפ ןעוו

 "גיזַאבמוא ,עלופמור יד טגָאירַאפ ןוא טּפַאלקעצ טָאה ,ײמרַא-דנַאטשפיוא

 .ןענָאיגעל ערַאב

 רעד ןיא טשינ טביולג רע .ןעלקַאו ךיז טמענ סויווַאלפ רעגנוי רעד

 ,ןייטשרַאפ טמענ רע רעבָא ,םיור רעביא גיז ןקיטליגדנע ןַא ןופ טייקכעלגעמ

 עירעּפמיא עשימיור יד ןעגניווצ ןעמ ןָאק ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיוװ ךרוד זַא

 ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןופ טכער עמָאנָאטױא עשידיי יד ןריטקעּפסער וצ

 רעייז טניוועג ,ןזיירק עשיטָאירטַאּפ טימ ןַאד ךיז טדניברַאפ סויווַאלפ

 טרעוו ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טיול} 66 רעבמעווָאנ ןיא ןוא יורטוצ

 תוחוכ עשירעטילימ יד רעביא רידנַאמָאק סלַא ,ןירדהנס ןופ טמיטשַאב רע

 ןופ ףירגנָא ןשירעטילימ ןסיורג םעד טרַאװרעד טָאה ןעמ ווו ,לילג ןיא

 .םיור

 ַא טנייה זיב ךיוא טייג ןבעל סעסויווַאלפ ןיא דָאירעּפ םעד םורָא

 ,טיירטש רעסיורג

30 



 לא א

 טזעיגילער ליפ ,עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ,רעקירָאטסיה טייהרעמ יד

 טַארַאפ ןקיניזטסווװַאב ןסויווַאלפ רָאפ ןפרַאװ ,ןטעטירָאטױא עכעלטלעוו ןוא

 -עלקרעד יד ףיוא ךיז ייז ןציטש ייברעד .רעמיור יד טימ דנוב ןעמייהעג ןוא
 ."עיפַארגָאיבָאטױא , ךוב ןייז ןיא ןענופעג רימ עכלעוו ,אפוג םיא ןופ ןעגנור

 ; טרָאד טביירש רע

 ןופ ןגעוו עמייהעג יד .ןכָאװ טרעיודעג ןיוש טָאה גנורעגַאלַאב יד,

 טָאהעג טציא ןבָאה רימ .טקעדטנַא ןרָאװעג ןענעז גרעב יד ןיא גנואיירפַאב

 וצ גָאט ןופ זיא רעטצעל רעד .רעגנוה םעד ןוא רעמיור יד : םיאנוש ייווצ

 ,?ןפולטנַא וצ םייהעג ןיא ןסָאלשַאב בָאה ךיא .רעמַאזיורג ןרָאװעג גָאט

 יד ךרוד טקעדטנַא ןרעו תונווכ ענייז .טשינ םיא טגנולעג'ס רעבָא

 ךיילג ןפמעק ןוא ןביילב זומ רע .טיוט טימ ןעָארד ןוא םיא ןטיה ייז .םיאנק

 .עלַא טימ

 ןופ קורד רעשירעטילימ רעד ווו ,ַאטַאפַאטָאי גנוטסעפ יד טלַאפ'ס ןוא

 רעגיז יד .ןבעגרעטנוא ךיז ןדיי יד ןעגנוווצעג טָאה ,ײמרַא רעשימיור רעד

 רעד ןוא רעקידייטרַאפ עשידלעה יד ןשיווצ הטיחש עמַאזיורג ַא ךרוד ןריפ

 ףיז ןטלַאהַאב וצ טגנולעג רעפמעק עּפורג ַא טימ ןסויװַאלפ .גנורעקלעפַאב

 -סגירק רעטמירַאב רעד .טרָא סָאד ןקעדטנַא רעמיור יד רעבָא ,לייה ַא ןיא

 טימ ץיּפש ןיא ןריציפָא 2 טקיש (4 סויניּפסַא (רעזייק רעטעּפש) רעריפ

 דובכ ןוא גנוקידענגַאב וצ םיא ןגָאז ייז .רָאנַאקינ --- טניירפ ַא סעסויווַאלפ

 .ןבעגרעטנוא ךיז טעוװ רע ביוא

 ליוו ןעמ עכלעוו ,רעפמעקטימ ענייז רעבָא ,ןָאט וצ סָאד טסילשַאב רע

 יבעגרעביא טשינ ךיז ןלעװ ייז .גַאלשרָאפ םעד ּפָא ןפרַאװ ,ןקידענגַאב ךיוא

 ןייק טָאה טייקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ ןָא ןבעל סָאד , : אנוש םוצ קידעבעל

 ."טשינ טרעוו םוש

 ןיא .גנולדנַאה רעייז ןופ ןיזמוא ןיא ןגייצרעביא ייז טריבורּפ סויוװַאלפ

 טָאה רע עכלעוו טימ ,רעטרעװו יד רע טריטיצ "?עיפַארגָאיבָאטױא , רעד

 : םירבח-ספמַאק ענייז וצ ןדנָאװעג ךיז

 קידתונדחּפ זיא'ס רעבָא ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןברַאטש וצ ןייש זיא'ס,

 ןעוו .גנערטש ךיוא סָאד טרעװרַאפ הרות רעזנוא ,דרָאמטסבלעז ןיײגַאב וצ

 .םונַאיזַאּפסעװ עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא (4
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 ,טױט םעד טנידרַאפ ךיא טלָאװ ,דלעפ-טכַאלש ןופ ןפָאלטנַא טלָאװ ךיא

 ןעמענוצנָא ןעמעש טשינ ךיז ןפרַאד רימ ,ענעגנַאפעג רימ ןענייז ָאד רעבָא

 ."טומ רעזנוא ןזיוועג ייז ךָאד ןבָאה רימ .םיאנוש ערעזנוא ןופ דָאנג םעד

 ןסילשַאב רעפמעק יד .ןפרָאװעגּפָא רעבָא ןרעו ןטנעמוגרַא ענייז

 יז ןשיוװצ ,העובש עקילייה ַא ןביג עלַא ,ןענעגרהרעד וצ ךיז קיטייזנגעק

 טמוק'ס ןעוו .קיטייזנגעק ךיז ןכעטשרעד םיאנק עשידלעה יד .סויווַאלפ ןיוא

 יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא לרוג םענעפרָאװעג ןטיול) ןסויוװַאלפ וצ

 טכערב רענעי ןוא ןיזמוא םעד ןיא רבח ןייז ןגייצרעביא רע טמענ ,(עטצעל

 ,רעמיור יד רעביא ךיז ןבעג עדייב .ןייא ךיז

 טריפ סָאװ) סוטיט ןוז ןייז .דובכ טימ ןסויװַאלפ ףיוא טמענ סויניּפסא

 ,רעצישַאב ןוא טניירפ ןייז טרעוו (יײמרַא ןענָאיגעל רעד טימ ןָא ןיוש

 56 לא
1 

 ,םילשורי טרעגַאלַאב יז ןעוו ,ײמרַא רעשימיורו רעד ןיא זיא סויוװַאלפ

 עקידנגיוורעביא יד ןוא רעקידיײטרַאפ יד ןופ עגַאל עמַאזיורג יד טעז רע

 ןיא טָאטש יד ןעמונעג ןבָאה ןטַאדלָאס טנזיוט 80 .רעמיור יד ןופ טפַארק

 ןרעיױמ יד וצ ןייגוצ לָאמ ליפ רע טגעלפ גנובײרשַאב ןייז טיול ,םעלק

 ןלָאז ייז ,רעקידיײטרַאפ יד ייב םימחר ןטעב ןוא טָאטש רעקילייה רעד ןופ

 לָאמ סעדעי רעבָא ,ןבעגרעטנוא ךיז ןוא םזיטַארעּפסעד ןקיניזמוא םעד ןבעגפיוא

 "! טנוה רעשימיור ! רעטערַאפ/ .ןעיירעלדיז ןוא רענייטש טגָאירַאפ םיא טָאה

 "רעסבָא ךעלנעזרעּפ רע טָאה הטיחש רעמַאזיורג ןוא הלּפמ רעד ךָאנ

 ,םיור ןיא ,סוטיט ןוא סויניּפסא ןופ גוצ-דַארַאּפ ןשירעטילימ םעד טריוו

 -דימשעג ןעגנַאגעג ןענייז רעיוט-ףמואירט ןסיורג ןכרוד יוװ ןעזעג טָאה רע

 -ידיי  רעקירָאי-6 רעד ןופ ןדלעה ןוא רעפמעק עשיאָארעה יד ןטייק ןיא עט

 טיול) 72-66 ןרָאי יד ןיא עירעּפמיא רעשימיור רעד ןגעק "המחלמ רעש

 ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד

 רעד ןופ ןוא דנַאטשפיוא ןופ רעריפנָא יד ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ

 םעד .(5 בלח שוג ןופ ןנחוי ןוא אירוג רב ןועמש : גנוגעװַאב-םיאנק

 .(6 ןייטש ןשיאעּפרָאט ןכיוה ןופ טרעדײלשעגּפָארַא רעמיור יד ןבָאה ןטשרע

 .ַאלַאכסיג ןופ ןנחוי ךיױא םיא טפור ןעמ 5

 -עגּפָארַא טױט םוצ עטּפשמרַאפ ןעמ טָאה םױר-םוטרעטלַא ןיא 6

 .טנורגּפָא ןיא טרָאד ןופ ןפרָאװ
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 רעדיילק-ןרעה עשימיור ןיא ,סויווַאלּפ ףסוי טכַארטעג ןַאד טָאה סָאװ

 ? ןומה ןוא לדא ןשימיור ןקידלבוי םעד ןשיווצ

 ?עיפַארגָאיבָאטױא , ןייז ןיא טביירש רע

 ןיימ ןופ גנַאגרעטנוא םעד עז ךיא ןעוו ,ןכָארבעצ זיא ץרַאה ןיימ ,

 ,קלָאפ ןיימ ןופ ןקילגמוא יד שדקמה:תיב ןופ גנורעטשעצ יד ,דנַאלרעטָאפ

 ."רעדיוורעד רימ ןענייז תורצוא ןוא ןגינעגרַאפ עלַא

 -ַאב עכעלרעזייק יד ןעמענוצנָא טרעטשעג טשינ םיא רעבָא טָאה סָאד

 עשימיור ןוא םיור ןיא ץַאלַאּפ ןלופטכַארּפ ַא ,רעטיג-דנַאל עסיורג : גנוניול

 "רעזייק םעד ןגָארט וצ ןרָאװעג טביולרעד ךיוא םיא זיא'ס .טכער-רעגריב

 טמירַאב זיא רע ןכלעוו רעטנוא ,(5 ,"סויווַאלפ, ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןכעל

 ,רעקירָאטסיה סלַא ןרָאװעג

 -נסינעג ןעוו ,ןבעל ןייז ןיא דָאירעּפ רעטייווצ רעד ןָא ךיז טפיוה ױזַא

 -ָאטסיה םייב ךיז רע טלעטש ,םוטכייר ןוא דָאנג ןשימיור ןופ טיירב קיד

 -רַאפ רֶע עכלעוו ןיא קרעו עכעלברעטשמוא טּפַאש ןוא טַאטשרַאװ ןשיר

 ,קלָאפ עשידיי סָאד טכעלרעהרַאפ ןוא טקידייט

 ,ןטעטירָאטיױא ןוא רעקירָאטסיה ןופ ןעגנולעטש ןוא תוטיש עלַא טיול

 ןיא טָאה (סויווַאלפ סופעזוי) והיתתמ ןב ףסוי : ריפסיוא םוצ ןעמוק ןעמ ןָאק

 יד טקירדעגסױא "המחלמ רעשידיי, רעד וצ ןיא םיור וצ גנולעטש ןייז

 ,עיטַארקָאטסירַא רעקידתונדחּפ ןוא רעשיטסיאָאגע רעד ןופ ןסערעטניא

 רַאפ יו ,קלָאפ םענעגייא םעד רַאפ טַאהעג ארומ רעמ טָאה עכלעוו

 ,רעמיור יד

 ןענחוי וצ םעלַא רַאפ ,ןטָאירטַאּפ-םיאנק יד וצ ןסויוואלפ ןופ האנש יד

 םענייא ןוא ,לילג ןיא גנוקידייטרַאפ רעד ןופ וורענ םעד -- אלאכסיג ןופ

 טקירד ,ײטרַאּפ-סגירק רעד ןופ רעריפ עטסשידלעה ןוא עטסקיאעפ יד ןופ

 עטסַאהרַאפ יד ןפרַאװּפָארַא טלָאװעג טָאה סָאװ קלָאפ ןרַאפ קערש ןייז סיוא

 ,טכַאמ עשימיור

 .םונַאיזַאּפסעוו סויווַאלפ ןסייהעג טָאה רעזייק רעד 067
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 -עג לעיצעּפס זיא ןטָאירטַאּפ -םיאנק יד רַאפ עכייר יד ןופ קערש יד
 ןופ רעריפ ליפ ןעגנערבמוא שיזיפ ןעמונעג ןבָאה עטצעל יד ןעוו ,ןסקָאװ

 רַאּפשנַא ןַא זיולב טשינ ייז ןיא קידנעעז ,רעמיור יד ןופ רעגנעהנָא יר

 רַאפ ףמַאק ןיא רערעטש-טּפיוה יד ךיוא רָאנ ,רעקירדרעטנוא יד רַאפ
 -כַאװש רעשירעטילימ רעד ןופ הביס-טּפיוה יד ,גנואיירפַאב-רעלַאנָאיצַאנ

 .רעלדנעטשפיוא עשידיי יד ןופ טייק

 -מַא טָאה טייקנסירעצ יד ןוא ףמַאק ןכעלרעניא םעד טָא זַא רָאלק

 ,אנוש רעד טצונעגסיוא ןטסעב

 לָאר ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעד םורַא חוכיוו רעד

 סויווַאלפ ףסוי ןופ

 טָאה ,רעטערַאפ ַא וצ קלָאפ ןופ סַאה רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא'ס

 -סיה רעד ןופ טרעוו ןוויטיזָאּפ םעד ןעז וצ טביולרעד טשינ טייצ עגנַאל ַא

 .סויווַאלפ ףסוי ןופ גנופַאש רעשירָאט

 זיא ךיוא רעבירעד .ןײלַא רע יו ,ףירט ןעוועג ןענייז רעכיב ענייז

 ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ "המחלמ רעשידיי , ןייז ןופ לַאניגירָא רעשיאעדלַאכ רעד

 ןעגנַאגרעד זיא רעקירָאטסיה עשידיי-טשינ יד קנַאד ַא רָאנ ,(טעטכינרַאּפ)

 -עג "ןלַאפרַאפ , ןטלָאװ רשפא ןוא .גנוצעזרעביא עשיכירג יד זדנוא וצ

 יד ןופ ןטיהעגּפָא ןרָאװעג טשינ ןטלָאװ ייז ןעוו ,קרעוװ ענייז עלַא ןרָאװ

 -סױרַא ןבָאה ייז עכלעוו ייב ,ןזיירק עלעוטקעלעטניא עשיכירג ןוא עשימיור

 רעלופטכַארּפ רעד טימ ייס ,טלַאהניא םעד טימ ייס םשור ןסיורג ַא ןפורעג

 ,םרָאפ

 -ילער-שידיי יד ןופ טריגענ סויווַאלּפ טרעוװ טנייה זיב וליפא רעבָא

 ,ןפוא רעכעלטלעוו ןייז ייס רַאבמעננָא טשינ זיא'ס עכלעוו רַאפ ןזיירק עזעיג

 ,דָאטעמ רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ייס

 .טקיאורַאב ךיז ןבָאה רעטימעג עטזיורבעגפוא יד ןעוו ,טייצ רעד טימ

 ַא זיולב טשינ ןבָאה ןסויוואלפ ןופ קרעװ יד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה

 ףמַאק ןיא ןפָאװ רעקיטכעמ ַא ךיוא ןענייז רָאנ ,טרעוו ןשירָאטסיה ןסיורג

 .קלָאפ ןשידיי ןגעק רעצעה ןוא םיאנוש יד טימ

 ,רעקידריוװ ַא זדנוא רַאפ ףיוא טכַאװ רעכיב ענייז ןענעייל רימ ןעוו

 .קלָאפ ןופ רעקידייטרַאפ רעקימַאלפ ַא ,דיי רעצלָאטש
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 -פיוא טָאה הדוהי ןיא דנַאטשפיוא-םיאנק רעשידיי רעקיטכַעמ רעד

 ,רעמיור יד ןופ ךיוא רָאנ ,םוטנדיי ןופ ןטכיש עלַא זיולב טשינ טרעדורעג

 ארומ קרַאטש ןבָאה ,לדַא רעשימיור רעד ייס ,ףיוה רעכעלגינעק רעד ייס

 -רַאפ ןוא טומנדלעה ליפ ױזַא טימ טריפעג ,"המחלמ עשידיי יד , זַא ,טַאהעג
 -רעטנוא עלַא רַאפ ליּפשיײיב רעקידנסיירטימ ַא ןרעוו טשינ לָאז ,טייקנסיב

 .רעקלעפ עטכָאי

 סיורג ױזַא זיא רַאפרעד ,גיז םעד טרעייפעג ױזַא ןעמ טָאה רַאפרעד

 ױזַא רעמיור יד ןבָאה רַאפרעד ,דַארַאּפ-ףמואירט ןוא לבוי רעד ןעוועג

 יז סָאװ ,זיולב טשינ .ןדיי עטגיזַאב יד טימ טנכערעגּפָא ךיז קידתוירזכא

 סלַא טפיוקרַאפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ,טעדרָאמעגסיוא רעטנזיוט ןבָאה

 ,ענעגנַאפעג יד וצ ןגױצַאב ךיז שירַאברַאב ךיוא רָאנ ,ןפַאלקש

 טָאה ,ןומה ןופ ןעיירשעג עדליוו ייב ,ןוז רעקידנענערב רעד רעטנוא

 ,יד ןטייק ןיא עטדימשעג ןופ גוצ רעד סרעטעמַאליק ףיוא ןגיוצעג ךיז

 ןופ ןטייקילייה יד ןגָארטעג ןבָאה ,ץיּפש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 יד ןוא בהזה ןחלוש םעד ,הרונמ ענרעזעלג יד : שדקמה:תיב ןטעטכינרַאפ

 | .הרות-רפס
 רַאפ (8 רעיוט-ףמואירט רעלעיצעּפס ַא טיובעגפיוא ןרָאװעג זיא'ס

 רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,(סויניפסא רעזייק ןופ ןוז) ןסוטיט

 ,דנַאטשפיוא ןופ גנוקירדרעטנוא רעשירעטילימ

 -סױרַא טַאנעס רעשימיור רעד טָאה ןוחצנ ןסיורג ןופ קנעדנָא סלַא

 רעטנוא יורפ רעדנרעיורט ַא ןופ דליב ַא טימ ,תועבטמ .עלעיצעּפס טזָאלעג

 עטגיזַאב סָאד -- 'ַאטּפַאק אעדוי, :טפרשפיוא ןַא ןוא םיױב-עמלַאּפ ַא

 ,הדוהי

 -ימיור עצנַאג יד טלסיירטעגפיוא טָאה עכלעוו ,"המחלמ עשידיי יד,

 "יכירג-שימיור רעד ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןענופעג טָאה ,עירעּפמיא עש

 "סיה רעבָא טייהרעמ יד .(גנוביירשַאב-עטכישעג) עיפַארגָארָאטסיה רעש

 ןופ ייס דליב שלַאפ ַא קידנבעג ,זעיצנעדנעט ןטכױלַאב יז ןבָאה רעקירָאט

 ןדלעה ןוא רעפמעק עשידיי יד ןופ ייס ,דנַאטשפיוא ןופ תוביס יד

 רעיט-סוטיט עטמירַאב סָאד -- םיױר ןיא טנייה זיב ךָאנ טייטש סע (8

 ,ענעבירטעג ,עטקינייּפעג יד ןופ רעדליב םיא ףיוא עטצירקעגסיוא יד טימ

 ןדיי עטגיזַאב
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 ענייז ןיא סויואלפ ףסוי טרעפטנעעג ףיט ןוא ףרַאש טָאה עקַאט ייז

 רעטשרע רעד זיא רע ."ןאיפא ןגעק , ןוא ,"?המחלמ עשידיי יד , : רעניב

 -רָאפ ןכעלטפַאשנסיו ַא טעדנעװעגנָא טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה רעשידיי

 ליפ וצ ,לַאירעטַאמ-ןטנעמוקָאד ןכייר ַא וצ ןדנובעגנָא ,דָאטעמ-סגנוש

 .ןעגנוטעברַאַאב ןוא םירוקמ

 "רעטנוא רע טָאה לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגנָא ןסיורג ,ןצנַאג םעד רעבָא

 ןוא טייקרעכיז ןייז ןלעטשטסעפ קידנלעוו ,זילַאנַא םעיוננעג ַא ןבעגעג

 ,טייקיטניר

 ,סָאטימ ,עדנעגעל עוויאַאנ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ןפרַאװעגּפָא טָאה רע -

 ןלעטשטסעפ טריבורּפ טָאה רע .רעכיז-טשינ ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ץלַא

 ,עיפַארגָאנָאמ ןוא רוקמ ,טנעמוקָאד ןדעי ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןוא טייצ יד

 קירעהעג יװ טָאה רע עכלעוו ,ןטקַאפ יד ןעמונעגסױרַא רע טָאה ןַאד

 ,ןטכױלַאב

 רעשידייא רעד ןופ תודע רעקידעבעל ןוא רעמענלײטנָא סלַא זַא ,רָאלק

 ,עטכישעג רעד ןופ םעטָא ןסייה םעד טּפַאזעגנײרַא ןיילַא רע טָאה ,המחלמ

 ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז ןופ --- קלָאפ ןייז ןופ טולב םעד טימ ןבירשעג

 רעשיגַארט ,רענעגייא ןייז ןופ ןעײרשסױרַא ךס ַא טזומעג טָאה רע

 םעד קרעװ ענייז ןיא רימ ןליפ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא ,גנורַאפרעד

 רעשירָאטסיה רעד ןיא טײקנװַאהַאב רעטיירב ַא טימ ,רעקירָאטסיה ןסיורג

 טשינ .טייצ רענעגייא ןייז ןופ ןוא תורוד עקידרעירפ יד ןופ רוטַארעטיל

 רעד ןופ ןרעטסומ עטסעב יד סלַא , ןטעברַא ענייז ּפָא ןעמ טצַאש טסיזמוא

 ."רוטַארעטיל רעשירָאטסיה רעשיטסינעלעה

 -ימיור עסיורג יד ייב יו ,רעמ ךָאנ רשפא -- דָאטעמ ןוא םעטסיס ןייז

 -סַאלפעג ןבָאה --- ןַאיפַא ,קרַאטולּפ ,טיצַאט ,סויטסולַאס : רעקירָאטסיה עש

 םענרעדַאמ םעד רַאפ ,טפַאשנסיװ סלַא עטכישעג רעד רַאפ געוו םעד טרעט

 -רָאפ עטמירַאב ןוא עטנרעלעג יד טסעפ ןלעטש סָאד .,דָאטעמ-סגנושרָאפ

 ךיוא יו ,עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןופ ןלוש ענעדישרַאפ ןופ רעייטש

 - ,רעקירָאטסיה עשידיי עסיורג
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 טיג -- רעדנעב ןביז ןופ קרעוו ַא -- "המחלמ רעשידיי, רעד ןיא

 -טפַאשלעזעג יד ןופ גנוטכױלַאב עשיטילַאנַא ןַא זיולב טשינ סויווַאלפ ףסוי

 ןלַאװק יד ףיוא טזייוו רָאנ ,דנַאטשפיױא ןופ תוביס עשיטילָאּפ ןוא עכעל

 .רעריטרַאמ ןוא ןדלעה:סקלָאפ יד -- םיאנק יד ןופ םזיאָארעה ןופ

 רעייז ןגעו טביירש ,רענגעק רעשיטילָאּפ רענעסיברַאפ רעייז ,רע

 ךַאז רעד טייקנבעגעגרעביא רעזָאלצענערג רעד ןגעוו ,טומ ןוא רעיודסיוא

 רָאנ ,קרעוו שירָאטסיה ַא זיולב טשינ זיא סָאד .דנַאלרעטָאפ ןוא קלָאפ ןופ

 ךַארּפש רעשיכירג רעקידנצנעלג ַא ןיא ןבירשעג ,רוועדעש רעשירַארעטיל ַא

 ,ןוחטב ,רעיודסיוא ,ףמַאק ןשידיי ןופ עייּפָאּפע עכעלברעטשמוא ןַא --

 .ןייּפ ןוא ןדייל

 רעביירש רעשישטייד-שידיי רעסיורג רעד סָאװ ,רעדנווו ןייק טשינ

 ַא ןפַאשעג ןוא ןסויוװַאלּפ ףסוי וצ ןדנובעגנָא טָאה רעגנַאװטכיױפ ןָאיל

 עשידיי יד, ןעמָאנ ןבלעז םעד רעטנוא ןַאמָאר ןשירָאטסיה ,ןלופטכַארּפ

 . ."המחלמ

 -רַאפ ןוא סנגיל עלַא טרעטעמשעצ "המחלמ עשידיי, סעסויווַאלפ

 -שימיױר עכעלטנייפ יד ןופ ןעגנושלעפ ןוא סעיצַאוניסניא .,ןעגנולּפירק

 .רעביירש ןוא רעקירָאטסיה עשיכירג

 ענמעגלַא יד קרעװ ןייז טימ רע טרעכיירַאב טימרעד לעלַארַאּפ

 שירַארעטיל-ךיוה ןוא שיטילַאנַא-ףיט .םוטרעטלַא ןיא םיור ןופ עטכישעג

 ,טפַאשלעזעג-ןפַאלקש רעשימיור רעצנַאג רעד ןופ דליב יונעג ַא רע טיג

 ןוא ןטכיש עלַא ןופ ןבעל םעד טימ ,רוטקורטסרעּפוס ןוא סיזַאב ריא טימ

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ רעד טימ ,ןטיז ןוא לַארָאמ רעייז ,ןסַאלק

 ןעגנוכיירגרעד סמיור ןופ תוביס יד ףיוא יונעג ןָא טזייוו רע .עיגעטַארטס

 ,תונוחצנ ןוא

 ןיא הפוקת רעשירָאטסיה ןייא ףיוא ּפָא טשינ ךיז רעבָא טלעטש רע

 -רעטלַא עשידיי יד , קרעװ לַאטנעמַאדנופ ןייז ןיא .קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל

 .ןופ גנוטכױלַאב עטיירב ַא רע טיג ,רעדנעב 20 ןופ טײטשַאב סָאװ ,"רעמיט

 ָאד .טייצ ןייז וצ זיב סיזענעג ריא ןופ -- עטכישעג רעשידיי רעצנַאג רעד

 רעכייר ַא וצ ןָא טדניב סָאװ ,רעקירָאטסיה רעיינ סלַא סױרַא רע טערט

 ןוא עיצידַארט רעשידיי וצ ,םירוקמ עשידיי-טשינ ןוא עשידיי וצ .,עזַאב

 .ןעגנושרָאפ ןוא ןטנעמוקָאד ,קרעוו עכעלטלעוו וצ ךיוא רעבָא ,הרות
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 -טפַאשנסיוװ-שירָאטסיה עסיורג ַא ןזיװַאב ךיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 טשינ ןפורעגסױרַא טָאה עכלעוו ןטנרעלעג ןשידיי ַא ןופ טעברַא עכעל

 ,קלָאפ ןייז וצ ךיוא רָאנ ,רבחמ םוצ גנוטכַא ןוא גנוריסערעטניארַאפ זיולב

 ןייז ןופ ,קלָאֿפ ןשידיי ןופ שרַאמ ןשירָאטסיה םעד קידנבײרשַאב

 -טסבלעזילַאנָאיצַאנ ןייז ןופ ךיז ןרימרָאפ ןופ דָאירעּפ ןכרוד ,תישארב

 ןגנַאל ןוא הפוקת ענעדלָאג ,הכולמ ענערעוווס עקרַאטש ,םויק ןקידנעטש

 תוליכר יד ךיוא רע טרעטעמשעצ ,םיאנומשח יד ןופ ףמַאק-סגנואיירפַאב

 ,ןפָאזָאליפ ,רעקירָאטסיה עשימיור ןוא עשיכירג עשיטימעסיטנַא יד ןופ

 .(9 רענדער ןוא רעביירש

 -ָאמ ןשידיי ןופ טלַאהניא ןשילַארָאמ םעד קרַאטש טריטנעצקַא רע

 ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןרַאפ גנוטכַא ןייז טימ ,(טָאג ןייא ןיא ןביולג) םזיאעטָאנ

 ,טכער ןוא דזובכ

 רעשידיי רעד ןופ טלַאהניא ןכעלשטנעמלַא םעד ףיוא טזייו רע

 ,(ערעדנַא ןוא !חצרת אל יװ) ןטָאבעג עשיטע-ףיט עריא טימ (הרות) לביב

 יַאב טָאה טָאג עכלעוו ,המשנ רעשידיי רעד, ןופ סױרַא ןעגנירד עכלעוו

 ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ וצ ,רעקלעפ ןוא ןשטנעמ וצ עביל טימ ןעקנָאש

 ."טייקיטכערעג ןוא יושוי

 סָאװ ,ןייזטסוװַאב ןוא ליפעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןגעו טדער רע

 "-ידַארט ןופ ךיוא רָאנ ,קיטע-סקלָאפ רעד ןופ זיולב טשינ סױרַא טגנירד

 ןָאק טפַארק עּכעלטנייפ םוש ןייק זַא ,קרַאטש ױזַא ןענייז עכלעוו ,טעיצ

 | .ןכערב טשינ ייז

 ךיז (רעטעג ליפ ןופ) טלעװ עשיטסיאעטילָאּפ יד טָאה םורַא ױזַא

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,טָאג ןייא ףיוא טריזַאב ,ןביולג םעיינ ַא ןופ טסווורעד

 טקוב ןעמ ןכלעוו רַאפ ,רעדליב ןוא סעוטַאטס ןיא טשינ ןוא ןצרַאה ןיא

 ןסיוועג ןיא םיא טעז ןעמ רָאנ ,ינק יד ףיוא טשינ טלַאפ ןעמ ,טשינ ךיז

 ,טלַאװעג ,טכערמוא ןגעק רעקידיײטרַאפ ןוא טייקיטכערעג ןופ לָאבמיס סלַא

 | .ןכערברַאפ ןוא גנוקירדרעטנוא

 יױר רעד ןופ ןטכיש עלַא טרעדורעגפיוא ןבָאה קרעװ סעסויווַאלפ

 רעטליופעגכרוד רעד ןָאטעג לקַאוװ ַא ךיז טָאה'ס .גנורעקלעפַאב רעשימ

 ,ַארעציצ ,טיצַאט ,סוינַאטעוװס ,רָאדָאיד ,סויבילַאפ ,ןָאיבַארטס יו 9

 יפױנוצ טָאה ןדיי ןגעק סעדער ןוא ןטפירש ערעייז .ערעדנַא ןוא ַאקענעס

 | ,1895 זירַאּפ -- קַאנייר ךוב ןייז ןיא טלמַאזעג
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 רעשידי רעד .ןביולג ןוא קיטע ,גנונעדרא רעשיפַאלקש רעד ןופ ןינב

 ןשטנעמ עיירפ ףיוא טריזַאב ,לַארָאמ עיינ יד ,טָאג רעקיצנייא ןוא ןייא

 סָאװ ,עלעדייא ןוא עטוג סָאד ןגיוצעגוצ טָאה ,ןפַאלקש ףיוא טשינ ןוא

 .רעצרעה ליפ ןיא טלמירדעג טָאה

 טקוקעג טשינ ,הפוקת רענעי ןיא זַא ,ןענָאמרעד ףרַאד ןעמ ןוא

 ןוא ןכירג ןשיװצ ןעוועג ןענייז ,עידעגַארט רעשידיי רעסיורג רעד ףיוא

 סהשמ -- םזיַאזָאמ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ) ,םירג ךס ַא רעמיור

 ,סאיט רעזייק רעד סָאװ ,טקַאפ רעד ןָא טזייוו לָאצ רעייז ףיוא .(ןביולג

 ןצעזעג עלעיצעּפס ןבעגעגסױרַא טָאה ,(81--96) סונאיצימָאד סויווַאלפ

 .ךיז ןייז רייגמ רַאפ ןפָארטש עסיורג ןעזעגסיורָאפ ןבָאה עכלעוו

 -עג ןופ גנַארד רעד ןעוועג זיא'ס סיורג יו ןלעטשוצטסעפ רעווש

 ,לַארָאמ ערעכעה סלַא ,ןביולג ןשידיי םוצ ןזיירק עשימיור-שיכירג עסיוו

 "ידיי יד טרעטנענרעד ןבָאה קרעװ סעסויווַאלפ זַא ,קפס ןָא זיא'ס רעבָא

 רעד וצ הרות רעד ןופ ןטָאבעג ןוא ןּפיצנירּפ עשיטע יד ,עטכישעג עש

 -מיס ןוא טניירפ ליפ ריא ןשיװצ ןענופעג ןוא טלעװ רעשירענידנצעג

 .רעקיטַאּפ

 -לַא עשידײ, טעברַא יד זיא עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד רַאפ

 -טייצ ןגנַאל ַא זדנוא טכױלַאב יז .טרעוו ןלעיצעּפס ַא ןופ "רעמיטרעט

 ןטייווצ ןזיב ןודקומ רדנסכלא ןופ רָאי טרעדנוה ףניפ עּפַאנק ןופ ,טינשּפָא

 ןשינעעשעג עשירָאטסיה עקיטכיו עכלעזַא ,שדקמה תיב ןופ ןברוח

 -פיוא-םיאנומשח ןסיורג םעד ,טפַאשרעה עשימיור ןוא עשיכירג יד יװ

 ןקיטולב םעד ,הלשממ רעייז ןופ עכָאּפע עקירָאי:400 יד ןוא דנַאטש

 ןופ גנַאגרעטנוא םעד .עירעּפמיא רעשימיור רעד טימ סױטשנעמַאזוצ

 ןטּפיגע ןיא לעיצעּפס ןערטנעציַארָאּפסַאיד עשידי עטשרע יד ,הדוהי

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא (עירדנַאסקעלַא)

 רבע ןגנַאל ןשידיי םעד ןטכױלַאב לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סויוװַאלפ

 ַאירָאטסיה, יד ןוא טכיל שיפַארגָאטקַאפ סיורג ַא טימ (טײהנעגנַאגרַאפ)

 ןופ םוכס ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה (עטכישעג עשידיי) יַאקיַאדוי

 -ַאב ,עטכישעג ןרָאװעג ןוא תואלפנו םיסנ ,תוישעמ-רעדנווו ,ןסָאטימ

 .ענעטכױלַאב ןוא עטעברַאַאב ,ןטנעמוקָאד ,םירוקמ ףיוא טריז
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 ןרעװ טנכערַאפ ךיוא ףרַאד ןסויװַאלפ ןופ קרעװ עטמירַאב יד וצ
 טָאה רע עכלעוו ןיא רעכיב ייווצ ןענייז סָאד ."ןַאיפַא ןגעק , טעברַא ןייז
 תוליכר ןוא םנגיל יד ןרעטעמשעצ וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז
 קידנעב-24 ןייז ןיא ןַאיפַא רעקירָאטסיה ןשימיור-שיכירג ןופ ןדיי ןגעק
 ןטפירש ענייז ליפ ןיא ןוא "םיור ןופ עטכישעג יד, קרעװ

 -ַאנרעבוג רעשימיור רעטעּפש ,עירדנַאסקעלַא ןופ ךירג ַא ,ןַאיפַא
 ,טימעסיטנַא רענעסיברַאפ ַא ןעוועג זיא ,ןטּפיגע ןיא רָאט

 רעקיצומש ןייז טימ םעלַא רַאפ ,טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה רע
 ןעגנואימַאב ענייז טימ ןוא עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי ןגעק עצעה-םָארגָאּפ
 ןיא .טכער-רעגריב יד ןופ יז ןביױרַאב וצ ַאלוגילַאק רעזייק םעד ייב
 רע טצעה ,לובלב ןוא רקש טימ קידנרירעּפָא ,ןטפירש ןוא רעכיב ענייז
 ,לַארָאמ ןוא עיגילער ןייז ,קלָאפ ןשידיי ןגעק קיצומש

 רעד ןופ ,ןביולג ןשידיי םעד ןופ זילַאנַא ןַא ךרודַא טריפ סויווַאלפ
 -ייז'ס שירענגיל ןוא שלַאפ יו ףיוא טזייו רע .ןצעזעג ןוא לַארָאמ ,לניב
 רע .ןַאיפַא ךיז טצונַאב סע עכלעװ טימ "תוצע ןוא ןטקַאפ יד , ןענ
 ןוא םזיאעטָאנָאמ ןשידיי ןופ ןטרעװ עוויטיזָאּפ יד רעטנוא טכיירטש
 -יור ןופ ערעכעה ךעלטפַאשלעזעג ןוא עוויסערגָארּפ רעמ סלַא קיטע
 ןופ טרעוו םעד זַא ,ףיוא רע טזייוו ייברעד .םזיאעטילָאּפ ןשיכירג-שימ
 ןכירג ליפ ןטסעבמַא טצַאשעגּפָא ןבָאה ןטַאבעג ןוא עיגילער רעשידיי ועד
 ,ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו ,רעמיור ןוא

 -רַאפ רעטסיירד ןוא רעפיט רעד סויוװַאלּפ ףסוי זיא "ןָאיפַא ןגעק; ןיא
 ,רעצעה ןוא םיאנוש עלַא ןגעק קלָאפ ןייז ןופ רעקיזייט

 ַא -- טלַאטשעג עטריצילּפמָאק ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה םורַא ױזַא
 ,רעקירָאטסיה ןסיורג ַא ןוא רעטערַאפ סלַא םענעגירשרַאפ ַא ,שטנעמ

 ןעיירשסיוא ,ןריטיליבַאהער טלָאװעג ךיז רע טָאה גנופַאש ןייז טימ

 ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,ןטכעלש םעד רַאפ הטרח עסיורג ןייז

 טכַארבעג ןצונ ליפ ױזַא ןבָאה קרעװ עכעלברעטשמוא ענייז ביוא

 רָאנ ,ןקידלושַאב םיא זיולב טשינ ןעמ רָאט ,קלָאפ טוװרּפעג-רעווש ןייז

 ,ןטוג ןוא ןוויטיזָאּפ-ךיוה םעד רַאפ ןצַאשּפָא קירעהעג ןיוא
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 ןטצעל ןופ דעדיפ דעד אבכוכ דב
 חוטדעטלא ןיא דנאטשפיוא ןשידיי

 -עטש רעקיטומ ןוא טסייג ןטסיירד ַא טימ ןשטנעמ ףיונוצ טמענ,

 "ןייהיירפ ןופ דרעווש יד ןדימשסיוא ייז ןופ לע ךיא ןוא גנול

 (אבככ רב)

 (1 סויניסּפסָא רעסייק ןשימיור ןופ גוצ-דַארַאּפ רעשירעטילימ רעד

 ,סרעטעמָאליק ףיוא ןגיוצעג ךיז טָאה סונַאיצימָאד ןוא סוטיט ןיז ענייז ןוא

 -תיב ןטעטכינרַאפ ןופ םילכ עקילייה יד ןגָארטעג ןעמ טָאה סיוארָאפ

 סעד ךרוד .הרות רפס ַא ןוא בהזה ןחלש םעד ,הרונמ ענרעזעלג יד :שדקמה

 רעפמעק יד ןטייק ןיא עטדימשעג ןעגנַאגעג ןענעז (2 רעיוט-ףמואירט ןסיורג

 רעשידייא רעקירָאי-6 רעד ןופ רעלדנעטשפיוא עקיטומ יד -- ןדלעה ןוא

 -טייצ רעיינ רעד טיול 7266 ןיא עירעּפמיא רעשימיור רעד ןגעק "המחלמ

 ןוא דנַאטשפיוא ןופ רעריפנָא יד ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ .גנונעכער

 "ןב ןנחוי ןוא ארויג רב ןועמש : (2 גנוגעװַאב-םיאנק רעד ןופ קיטייצכיילג

 .םונַאיזַאּפסעװ רע טסײה עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא (

 ןרָאװעג טיבעגפיוא ןזיא רע ליױו םזסס 0ו 1140 סלַא טנַאקַאב (2

 דנַאטשפיױא ןשידיי םעד טקירדרעד טָאה רעכלעוו ,ןסוטיט ןופ קנעדנַא םוצ

 .םיױר ןיא טנייה זיב טײטש רע .(735 - 66 ןרָאי יד ןיאו םיאנק יד ןופ

 רע-50 יד ןיא לילג ןופ הדוהי ןופ טעדנירגעג ייטרַאּפ עשיטילַאּפ א 6

 -ָאקלופ רַאפ םיױר ןגעק ףמַאק : םַארגָארּפ ריא .טרעדנוהרָאי ןט-1 ןופ ןרָאי

 -סקלָאפ יד ןופ טריטורקער ךיז ןבָאה ייז .הדוהי ןופ טייקיגנעהּפַאמוא רעמ

 "ידיי עקידנעמוק יד .גתרעקלעפַאב רעשירעיוּפ רעד ןופ רקיע רעד ,טכיש

 -רעה רעלַאנימָאנ רעד רעטנוא קילבוּפער ַא ןייז טפרַאדעג טָאה הכולמ עש

 .טָאג ופ טפַאש
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 -ילער ןטיול ןוא קירטש ַא טימ טּפעלשעג ןעמ טָאה ןטשרע םעד ,בלחישוג
 קידנרעדײלשּפָארַא ,רעטעג יד ןעוועג בירקמ םיא לַאוטיר ןשימיור ןזעיג
 ,רענעמ רעטנזיוט ,טנורגּפָא ןפיט ןיא (4 ןייטש ןשיאעּפרַאט ןכיוה םעד ןופ
 -נָא סלַא ןוא ,ןפַאלקש סלַא טפיוקרַאפ רעגיז יד ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ
 -פיוא ןַא טימ תועבטמ עלעיצעּפס טזָאלעגסױרַא ןוחצנ ןסיורג ןופ קנעד
 ,הדוהי עטגיזַאב סָאד -- 00068 0808. .(5 טפירש

 יא *א
 א

 רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא לארשי ןופ ןברוח רעטסערג רעקיזָאד רעד
 -עג ןבירשַאב ןוא "שדקמה תיב ןופ ןברוח רעטייווצ רעד , סלָא עטכישעג
 ןסיורג םעד -- ןשינעעשעג יד ןופ תודע ןקידעבעל ַא ,רוד-ןב ַא ןופ ןרָאװ
 שיטקַאפ טָאה הלּפמ עקיזָאד יד .(6 סויווַאלפ ףסוי רעקירָאטסיה ןשידיי
 דרע חטש רעקיזיר ַא .עימָאנָאטױא רעשידיי ןופ רוּפש עדעי טרידיווקיל
 רַאה רעד .ןכירג ןוא רעמיור ךרוד ןרָאװעג טריזינָאלָאק זיא הדוהי ןיא
 .גנוטלַאװרַאפ עשירעטילימ עגנערטש ַא ןרָאװעג זיא טיוט ןוא ןבעל ןופ

 לא +
 א

 יד .רעצ ןוא גָאטייװ רעד לופצרעמש ,גנושיוטנַא יד ןעוועג זיא סיורג

 ,דנַאטשפיױא םעד תעב םיאנק יד ךרוד טעמכ טעטכינרַאפ (7 ײטרַאּפ-םיקודצ

 טַארַאפ-הכולמ רַאפ טױט םוצ עטּפשמרַאפ ןעמ טָאה םיור ןטלַא ןיא 4
 .טרָאד ןופ ןפרָאוועגּפָארַא

 .הדוהי עטגיזַאב סָאד 5
 ,73--66) לילג ןיא רעמיור יד טימ ןפמַאק יד ןופ רעריפנָא רעד 6

 רעמיור יד וצ ןעגנַאגעגרעבירַא זיא רעכלעוו ,והיתתמ-ןב ףסוי סלַא טנַאקַאב
 ףסוי ןעמַָאנ ןרעטנוא רעקירַאטסיה רעטמירַאב ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןוא
 | .סויווַאלפ

 ןיא ךיז ןבָאה (104--135) סונוקרוה ןנחוי ןופ ןטייצ יד ןיא (7 |
 ןיא} םיקודצ יד -- ןעייטרַאּפ עשיטילָאּפ עזעיגילער 2 ןפַאשעג לארשי
 -לַא רעד ןיא) םישורפ יד ןוא (רעיײצַאדָאס עטכישעג רענײמעגלַא רעד
 ששיטסילַאנַאיצַאר רעמ ,עטשרע יד .(רעייירַאפ עטכישעג רעניימעג
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 "לעוו ןופ םייסא יד ןופ רעגנעהנָא יד .טריטסיזקע טשינ ןיוש שיטקַאפ טָאה

 -ָאיצַאנ ןדעי ןופ ּפָא ךיז ןגָאז דנַאטשפיױא ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ליפ עכ

 -קַארַאכ ןכעלשטנעמלַא ןייז ןריטּפעצקַא ןוא ןביולג ןשידיי ןיא טנעמָאמ ןלַאנ

 עיינ סלַא םוטנטסירק ןופ טרובעג רעד רַאפ עזַאב ַא וצ ןטיירג ייז .רעט

 טיג אנוש ןופ ןטײקמַאזיורג עלַא ץָארט רעבָא .(8 עיגילער עלַאסרעוװינוא

 ןליו םעד ,טייהיירפ וצ גנובערטש יד ןשעלוצסיוא ןייא טשינ םיא ךיז

 -פיוא-םיאנק עשידלעה יד רעירפ יװ ןענעז רעגערט-ןָאפ רעייז ,ףמַאק ןופ

 -ישרַאפ ןוא ןפיױלטנַא וצ ןייא ךיז טיג רעטנזיוט עכלעוו ןופ רעלדנעטש

 ךיז טימ ןגָארט ייז .תוליהק עשידיי ךיז ןעניפעג'ס ווװ ,ןצניוװָארּפ ענעד

 ,קלָאפ ןשידיי ןטקינײּפעג ןופ ךיז ןיא ןביולג רָאנ ,טײקנלַאפעג ןייק טשינ

 ,ץלָאטש ןוא שינעדנעטשרַאפ ,טײקמערַאװ טימ ףיוא ייז טמענ סעכלעוו

 ןופ לָאערָא םעד טימ ןעמונעגמורַא ןרעוװ ייז ,עדנעגעל ַא טבעווש ייז םורָא

 ,טנעמעלע-טנעמרעפ רעד ייז ןרעו לענש רָאג ןוא .רעזייווגעוו ןוא םירובג

 ןדניצ ייז .ןעגנולסיירטפיוא עקיטכעמ ,עיינ רַאפ ןדָאב םעד וצ טיירג סָאװ

 האנש עקידנענערב יד -- לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןטלמַאזעגנָא םעד רעטנוא

 .רעקלעפ עטכַאירעטנוא ערעדנַא ייב ייס ,ןדיי יד ייב ייס רעמיור יד וצ

 -ָאטױא יד טצענערגַאב עירעּפמיא עשימיור יד ןעוו הפוקת ַא ךָאד זיא'ס

 -ָארּפ (9 "עשירַאברַאב, יד ןופ לעיצעּפס ןוא טעטש עלַא ןופ טכער עמָאנ

 יד .ןענָאיגעל ןופ ןעגנולײטּפָא עסיורג טצעי ןרינָאיצַאטס סע וװ ,ןצניוו

 ערעדנַא ןוא עקיַאנעריצ ,ןרעּפיצ ,ןטּפיגע ,הדוהי ,עיריס ןיא גנורעקלעפַאב

 ,רעטילימ עשימיור סָאד ןטלַאהפיוא ןופ טסַאל ערעווש יד טגָארט רעדנעל

 עטנענַאמרעּפ יד .ןטעברַא ערעווש ןריפסיוא ןוא ,ןרעייטש עסיורג ןלָאצ ןופ

 -עלשטנעמ ןוא עלעירעטַאמ ךיוא טרעדָאפ (ןסרעּפ) ןטרַאּפ יד טימ המחלמ

 -רַאפ רענַאמרעג ,ןטלעצ ,ןעלַאג יד ןופ דנַאטשפיוא רעד ןוא .ןוורעזער עכ

 גנערטוע עטיױוצ יד ,רעמױר יד טימ סימָארּפמָאק ַא וצ טבערטשעג ןבָאה

 יז ןבָאה .חישמ ןופ םוקנָא םעד .רעמיױר יד טפמעקַאב ןבָאה ,זעיגילער

 "ערטסקע רעייז .גנואײרפַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק סלַא טשטייטעגסיוא

 -סטייהיירפ עלַא ןופ ןרָאטַאריּפסניא יד ,ןטָאלעז יד ןעוועג ןענייז לגילפ רעמ

 .ןפמַאק

 "נַאמ ןארמוק 1947 ןיא ענענופעג יד ינעג ןָא ןזייוו םעד ףױא (8

 .חלמה-םי םייב לייה ַא ןיא םייסא יד ןופ ןטפירקס

 .גנרעקלעפַאב רעשיכירג רעדָא רעשימיױר ןייק טימ טשינ (9
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 -סגירק ןוא רעשרעה עשימיור יד ןופ ןטייקכעלגעמ יד רעמ ךָאנ טרענעלק
 ,רעריפ

 -מעק-סטייהיירפ ןוא ןטָאירטַאּפ עשידיי יד ןרעוו עיצַאוטיס רעד ןיא
 .קלָאפ םענעגייא ןופ רָאנ טשינ ןעגנובערטש יד ןופ רעגערט-ןָאפ יד רעפ

 רעיינ רעד טיול) טרעדנוהרָאי ןט-2 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש
 ןיא ןדנַאטשפיױא עשידיי ןופ עילַאװכ עיינ ַא ךיז טסיגעצ (גנונעכער-טייצ
 עסיורג ןעוועג ןענעז'ס וװ ,ןלייט-חרזמ יד ןיא לעיצעּפס ,ןצניװָארּפ ליפ
 ,םיצובק עשידיי

 ךיז ןרעטנענרעד ,ןטרַאּפ יד קידנגָאלש ,רעמױר יד ןעװ
 סױרַא ןדיי יד ןטערט ,הלהק עשידיי עסיורג ַא ךיז טניפעג'ס ווו ,לבב וצ
 ןופ ןסָאנעג ןוא טניווװעג ןבָאה ייז וװ ,דנַאל .סָאד ןקידיײטרַאפ ,טנּפָאװַאב
 | ,טכער עמָאנָאטױא ןוא טייהיירפ

 יד רעמיור יד ןגעק ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןיא סיורא ןטערט קיטייצכיילג
 -ַארט רעסייק םעד טגניווצ סָאד .ןרעּפיצ ןוא עקיאנעריק ,ןטּפיגע ןופ ןדיי

 ,טפַארק ןייז ןזיוועג טָאה בושי רעשידיי רעד .לבב ןופ ןטערטוצּפָא סונַאי

 ,ףמַאק ןיא סױרַא טשינ ןַאד זיא אפוג הדוהי סָאװ ,םעד ץַארט ןוא
 -ייק רעשימיור רעיינ רעד .ןטימעגסיוא טשינ סעיסערּפער ןייק ריא ןבָאה
 םילשורי ןעלדנַאװרַאפ וצ טקעיָארּפ ַא טימ ןעמוקעג זיא סונַאירדַא רעס

 ןפיוא .ַאנילָאטיּפַאק הילא ןבעג ןעמָאנ ַא ריא ןוא טָאטש עשידיי-טשינ ַא ןיא

 ַא טיובעגפיוא ןרעװ טפרַאדעג טָאה שדקמה:-תיב ןטנערברַאפ ןופ טרָא
 ,רעטיּפוי טָאג-טּפיױה ןשימיור ןרַאפ לּפמעט

 רעטנעצ ַא ןרעוװ טפרַאדעג טָאה טָאטש-ןדיי עקילייה עשירָאטסיה יד
 ,יירענידנצעג .ןופ

 -שטנעמ ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעוו ,ןציז טנָאקעג קיאור ןעמ טָאה יצ
 ?טעדנעשעג ןרָאװעג זיא דובכ רעכעל

 רעשידיי רעד ןיא .קלָאפ ןופ ןלייט עלַא םורַא טמענ זיורבפיוא רעד

 טריטנעזערּפער ענייא .ןעגנוטכיר ייווצ ךיז ןפַאש ,לָאמַא יו טקנוּפ ,הביבס

 רזעילא יבר רעטעּפש ןוא אתרות ןב ןנחוי יבר עטייווצ יד ,אביקע יבר
 ןעגנויױשנָא עזעיגילער ןופ סױרַא ןעייג עדייב סָאװ םעד ץָארט .(10 יעדומה
 ַא רָאנ טשינ ןעוװעג זיא אביקע יבר .שירענגעק לַארטעמַאיד ייז ןענעז

 טעגרהעג ךעלנעזרעּפ םיא אבככ-רב טָאה סא טזיױװיס יו 0

 ,טַארַאפ רַאפ
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 ןייז .רעקנעד רעשיטסילַאנָאיצַאר ַא קיטייצכיילג רָאנ ,גָאלָאעט רעסיורג

 גנוײרפַאב יד --- הלואג יד ןעגנערב טפרַאדעג טָאה סָאװ ,חישמ ןופ דליב

 ןייק ףיוא טשינ ,למיה םעד ףיוא טשינ טציטשעג ךיז טָאה --- קלָאפ ןופ|

 .רעקירדרעטנוא יד טימ ףמַאק ףיוא רָאנ ,םיסנ .

 ןיא תולהק עשידיי יד רעביא עזייר ַא ןיא ךעלנעזרעּפ ךיז טזָאל רע

 עקימַאלפ טימ סױרַא טערט רע .עיזַא-ןיילק ןופ רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןופ גיז ןיא ןביולג טקעװ רע ,טַארַאּפַא-טלַאװג ןייז ןוא םיור ןגעק תושרד

 טקירד ןדיי יד ןופ םזַאיזוטנע רעד .דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ןסיורג ,םעיינ ַא

 רעלעירעטַאמ ,רעטערקנָאק ןיא רָאנ ,רעטרעוװ ןיא רָאנ טשינ סיוא ךיז

 .ףליה.

 ענײמעגלַא יד םורַא טמענ אביקע יבר ןופ קנַאדעג רעשיטילַאנַא רעד

 ,עירעּפמיא רעשימיור רעד ןיא עיצַאוטיס

 ,רעיריס יד ייב -- עטכָאירעטנוא עלַא ייב גנורעטיברַאפ יד טעז רע

 ןוא סַאה םעד טליפ רע .רעקיינעריק ,םינורמוש ,ןלַאג ,ןטרַאּפ ,רעירצימ

 ךיז טלקַאווס יו טעז רע ןוא .עטפַאלקשרַאפ ןענָאילימ ןופ גָאטיײוו םעד

 ץנַאג ןוא .גנוקירדרעטנוא ןוא טלַאװעג ףיוא טיובעג םעטסיס רעצנַאג רעד

 ןייא ןיא ןעמָארטש-סטייהיירפ עלַא ןופ גנוסיגפיונוצ ַא ןיא רע טביולג לַאער

 -רעדמוא ,עטסַאהרַאפ יד ןטכינרַאפ ןוא ןשיװּפָא זומ סָאװ ,םָארטש ןקיטכעמ

 רעכעלטפַאשלעזעג רעשיפַאלקש ריא טימ עירעּפמיא עשימיור עכעלגערט

 ,גנונעדרָא

 רע ,קלָאפ ןופ רעריפ רעקיטסייג רעד ןעוועג ןַאד זיא אביקע יבר

 זיא שרעדנַא ץנַאג ןעמיורט ןוא ןעגנובערטש ענייז טקירדעגסיוא טָאה

 ןביולג םעד ּפָא טפרַאװ רע .אתרות ןב ןנחוי יבר ןופ גנולעטש יד ןעוועג

 טפור רע .המקנ ןוא טפַארק רעשירעטילימ סמיור טימ טָארד רע .גיז ןיא

 זיא םיטש ןייז .טַאנעס ןוא רעסייק ןשימיור ןופ תוחטבה יד ןיא ןביולג וצ

 ,גָאטליװו ןוא םוטכייר זיא טייהיירפ עכלעוו רַאפ ןטכיש יד ןופ םיטש יד

 ,קלָאפ םענעגייא ןופ אנוש םעד טימ טעברַאטימ ןופ זיירּפ ןרַאפ וליּפַא

 רעטנַאקַאבמוא ןַא טרעוו דנַאטשפיוא ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד רעבָא

 -ידיי-טשינ) קרעוװ עשירָאטסיה עסיוועג ןיא .אבככ רב ןועמש --- זיר רעגנוי

 -סגירק ןשינעגַאטרַאק ןלופמור םעד לַאבינַאה וצ ןכילגרַאפ רע טרעוו (עש

 "רעּפ ןייז םורַא .(11 םיור טעטכינרַאפ טשינ רעיש טָאה רעכלעוו ,רעריפ

 יב לַאבינַאה) 60800102/ 8016 ק0/489 ,ירשעגסיוא סעד טימ 1
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 ןייז ןעוועג לָאז ןעמָאנ רעשיטקַאפ ןייז .חוכיוו ַא ןָא טנייה זיב טייג ןָאז

 ןבָאה םיא לָאז אביקע יבר .(ביזוכ טָאטש רעד ןופ ןועמש) אביזוכ רב ןועמש

 ןָא זיא'ס ,(12 "ןוז-ןרעטש רעד; טיידַאב סָאװ ,אבכוכ-רב ןבעגעג ןעמָאנ ַא

 טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש ַא ןאבכוכ-רב ןיא ןעזעג טָאה אביקע יבר זַא קפס

 ןייז ,זיר ַא ןופ יובעג רעשיזיפ רעלופטכַארּפ ןייז .רעריפ-סגירק ןקיעפ ןוא

 ןעוועג ןענעז םזַאיזוטנע ןוא ןביולג ןייז ,קנַאדעג רעשיטילַאנַא ןוא טייקיאור

 רעקיטלָאמעד רעד ןיא ,ןעועג םרוג ןבָאה עכלעוו ,ןטובירטַא-בָאגוצ יד

 -עג יד םיא ןיא ןעז וצ ,רעזיילסיוא ןַא ףיוא גנוטרַאװרעד ןופ רעפסָאמטַא

 ,חישמ ןופ טלַאטש

 עטשרע יד דנַאטשפיואיאבכוכ:רב ןיא ןעעז רעקירָאטסיה עסיוועג

 .ןדיי ייב גנוגעווַאב עשיחישמ

: 

 ןבָאה טרעקַאלפעצ ךיז טָאה "המחלמ עשידיי , עסיורג עטייווצ יד ןעוו

 -עג (רעיריס ,םינורמוש) רעקלעפ עשיניכש ןופ רעפמעק-סטייהיירפ ליפ

 ןופ ןביירש רעקירָאטסיה ליפ .רענעפ סאבכוכ רב רעטנוא ךיז טלעטש

 ןייז טָאה ןלעװק עשידיי טיול .ןענַאטשעגוצ ןענעז עכלעוו ,ןפַאלקש-תונחמ

 ָאיד רעקירָאטסיה ןשיכירג ןטיול ,רעפמעק טנזיוט 400 טלייצעג ײמרַא

 ,ײמֹרַא עטרעטסיײגַאב ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא סָאד .טנזיוט 580 -- סויסאר

 .עטרינילּפיצסיד ןוא עטלושעג טוג ַא ךיוא רָאנ

 ןעוועג דנַאטשפיױא רעד זיא עיצַאריפסנָאק רעגנערטש ןיא טיירגעג

 טכַארבעג ןטכַאלש עטשרע יד ןבָאה רעבירעד .רעטכירעגמוא ןַא םיור רַאפ

 "עצ ףירגנָא ןשידיי ןקיטכעמ םעד ןופ קורד םעד רעטנוא .תונוחצנ עסיורג

 ןיא .סופור סויניט רעשרעהסיורג ןופ ןענָאזינרַאג עשימיור יד ךיז ןלַאפ

 עטקיטסעפַאב 50 רעכעה ןעמונעגנייא ןרעו (132-122) רָאי ןייא ןופ ךשמ

 ןטקנוּפ ןוא טעטש עיירפ ליפ ןוא

 ייוצ טַאנעס רעשימיור רעד סױרַא טקיש רעלדנעטשפיוא יד ןגעק

 -טשינ יד ןקערש ןרָאי עגנַאל סעמַאמ עשימיור ןגעלפ (םיור ןופ ןרעױט יד

 .רעדניק עמַאזכרָאהעג

 טָאה ןאבככ-רב ןעזרעד לָאמ עטשרע סָאד טָאה אביקע יבר ןעו 2

 ןופ ןעגנַאגעגפױא זיא ןרעטש ַא -- "בקעימ בככ ךדר, :ןפורעגסױא רע

 / .זױה סבקעי
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 ןיא סוצברא סוילאל ןוא סוילעצרַאמ סוילבוּפ רעריפ-סגירק עטמירַאב

 ןטכַאלש עסיורג יירד ןיא רעבָא .ײמרַא-ןענָאיגעל רעקיטכעמ ַא ןופ ץיּפש

 זַא ,סיורג ױזַא זיא םזַאיזטנע רעד ןוא דיירפ יד .טרעטעמשעצ יז טרעוו

 -רעטנוא ןפרַאד עכלעוו ,(13 תועבטמ ענעגייא סױרַא טזָאל אככוכ-רב

 .טקַאפ רענעעשעג ַא זיא הדוהי ןופ טעטינערעוווס יד זַא ,ןכיירטש

 ןעמוקַאב טָאה םיור .רעזייוולייט ַא זיא ןוּפצנ רעד רעבָא ,יירפ זיא הדוהי

 -יורג ךָאנ טגָאמרַאפ יז ,טרעטעמשעצ טשינ זיא יז רעבָא ,ּפַאלק ןקיטכעמ ַא

 ,ןפָאװ ןיא ייס ,ןשטנעמ ןיא ייס ןוורעזער עס

 רַאפ יוװ ,תולּפמ עשירעטילימ יד רַאפ ױזַא טשינ ךיז טקערש יז

 "םיור עקיבייא; עטגיזַאבמוא סָאד זַא ,ןזיוועג ןבָאה ייז .גנוטיידַאב רעייז

 זיא (14גרעשרעה עשימיור יד ןופ זיוועד רעצלָאטש רעד .רַאבגיזַאב זיא

 קיאור ךָאנ ןגָארט עכלעוו ,רעקלעפ עטכָאירעטנוא יד .ןכָארבעג ןרָאװעג

 ,דנקעטשנָא ןרעוו ןָאק ליּפשייב רעד .ןייטשפיוא טצעי ןענָאק ןטייק יד

 טסילשַאב בַאטש ןוא טַאנעס ןטימ רעסייק ןופ גנוטַארַאב עדנעגנירד ַא

 ןטסעב םעד ײמרַא-ןענָאיגעל רעסיורג ,רעיינ ַא ןופ ץיּפש ןיא ןלעטש וצ

 רעד ןופ ןפורעגּפָא טרעוו רעכלעוו ,סורעוועס סוילוי ,םיור ןופ געטַארטס

 .רעלדנעטשפיוא עקיטרָאד יד ןגעק טפמעק רע וװ ,עינַאטירב רעטייוו

 טגָאז גנורַאפרעד עשירעטילימ עכייר ןייז .הדוהי ןייק ןָא טמוק רע

 עכלעוו ,המחלמ עקידנרעטַאמסיױא ןַא ןדיי יד ןגעק ןריפ וצ רעטנוא םיא

 עשיכיסּפ ןוא עלעירעטַאמ ,עשירעטילימ עסיורג וצ ןעגניווצ ייז ףרַאד

 -ָאלב רעקיטכעמ ַא טימ הדוהי ץנַאג םורַא טמענ סורעוועס .ןעגנוגנערטשנָא

 עקיטיונ ןוא ןעלטימ-סגנורענרעד ןופ ןגעוו עלַא ּפָא טדיינש רע .עדַאק

 עשידיי ערענעלק ףיוא ןָא טלַאפ (15 עירעלַאװַאק עקיטכעמ ןייז ,ןלַאירעטַאמ

 ,ליו רע .ענעגנַאפעג ןייק טשינ טמענ רע .ייז טעטכינרַאפ ןוא ןטייהנייא

 ןפרַאד דֹחּפ ןוא רעגנוה .קערש-טיוט ַא ןפרַאװנָא ןלָאז ןטײקמַאזיורג ענייז זַא

 רעטשרע רעד ביוא .ןבעגוצרעטנוא ךיז רעלדנעטשפיוא עשידיי יד ןעגניווצ

 תורחל-לארשי יאשנ טעמשג} : טפירשפוא ןוא דליב ןיז טימ (3

 -ןרי ןופ גנואירפַאב רעד וצ לארששי ןופ טנעדיזערּפ רעד ןועמש "?םילושערי

 ."םילשו

 | ."טקידיילרעד ןינע רעד זיא טגָאזעג טָאה םױר בא; (4

 הסזחה 100018, 02058 1008

 .טַאהעג טשינ עירעלַאווַאק ןייק ןבָאה ןדײי יד (5
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 טשינ רעטייווצ רעד זיא ,הלּפמ סאבככ-רב וצ טקריוועגטימ טָאה טנעמעלע
 ,טרָאװ םוצ ןעמוקעג

 טשינ טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,עטכישעג רעשידיי רעד רַאפ דָאש ַא

 ןשינעעשעג יד ןופ תודע ןקידעבעל ַא ,רעקירָאטסיה ןייק ןבעגסױרַא

 סָאװ ,ץלַא ןביײרשַאב ,םעד רַאפ רָאי 65 טימ סויווַאלפ ףסוי יוװ ,לָאז רעכלעוו

 ,ןעזעג טָאה רע

 ןועמש טימ ןדלעה-םיאנק יד ןופ דנַאטשפיוא רעשיאָארעה רעד ביוא

 ןרָאװעג טקיביײארַאפ זיא ץיּפש רעד ןיא בלח-שוג"ןב ןנחוי ןוא ארויג רב

 ,טייצ רענעי ןופ רעקירָאטסיה עשימיור ךרוד ייס ןסויווַאלפ ךרוד ייס

 -עג טשינ עייּפַאּפע-ַאבכוכ -רב רערַאדנעגעל רעד ןופ תונורכז ןייק ןענעז

 ,ןבילב

 ןָאזרעּפ יד ךיוא יװ געט ענעי ןופ ןשינעעשעג יד ןענעז ךעלטכישעג

 טנעמוקָאד רעקיטכיוו ַא ןליפַא .ןטכיױלַאב טשינ טנייה זיב אבכוכ-רב ןופ

 -יור ןופ -- דנַאטשפיוא ןופ ןעגנולייצרעד ,סעדער ענעבירשעג יד יוװ ---

 -געמ ץנַאג .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז סונַאילוי סוינָאטנַא רָאטַארָא ןשימ

 ןטצעל ןופ םיטרּפ צלַא טעטכינרַאפ קיניזטסוװַאב ןבָאה רעמיור יד זַא ,ךעל

 רעמ ןייז טשינ ןלָאז'ס ,םוטרעטלַא ןיא זיורבפיוא-סטייהיירפ ןשידיי ןסיורג

 ,ןדנַאטשּפיױא עיינ רַאפ ןלומיטס ןייק

 ךמס ןפיוא רעקירָאטסיה עשידיי טשינ ןוא עשידיי ןבָאה ךָאד רעבָא

 "וװָאטסער ,ןעגנובָארגסיױא עשיגָאלָאעכרַא ןוא ןטנעמגַארפ ענענופעגּפָא ןופ

 טנייה טסייו עטכישעג ענײײמעגלַא ןוא עשידיי יד .ןשינעעשעג יד טריר

 ןזיועגסױרַא ןבָאה'ס יו ,תובהלתה ןוא םזיטָאירטַאּפ ,הרובג ַאזַא זַא ,יונעג

 -ּפָאמוא ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןשיטַאמַארד םעניא ןדלעה-אבכוכ-רב יד

 ץלַא ץָארט .ןעזעג טשינ תורוד עצנַאג ןבָאה ,דנַאל רעייז ןופ טייקיגנעה

 -עעשעג יד ןעמונעגמורַא טָאה טייצ יד עכלעוו טימ ןטנעמָאמ ערַאדנעגעל

 -רעטלַא ןופ רעשרָאפ ןוא רעקירָאטסיה עלַא טיול --- רעכיז טביילב ,ןשינ

 טשרע ןלַאפעג זיא טקנוּפ רעשיגעטַארטס רעדעי ןוא טָאטש עדעי זַא -- םוט

 ,רעקידייטרַאפ רעטצעל ןייז ןעמוקעגמוא זיא'ס ןעוו ,ןַאד

 רעד ןיא רעלדנעטשפיוא יד ךיז ןריּפורג ,ןטכַאלש עקיטולב 50 ךָאנ

 ענעלַאפעג יד ןופ ענעּפָאלטנַא ןָא ךיוא ןעמוק'ס ווו ,רתיב טָאטש-סגנוטסעפ

 .הרובג רעשידיי ןופ עמַארד עטצעל יד ּפָא ךיז טליּפש ָאד ןוא .טעטש

 עקיּפעק-טנזיוט-100 יד זיב טרעיודעג טָאה רָאי ןבלַאהטרעדנַא ייב
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 יד ןעמונעגנייא טָאה סורעוועס סוילוי געטַארטס ןטסעב ןופ ײמרַא עשימיור

 טיול .רעפמעק:סטייהיירפ עשידיי יד ןופ גנוטסעפ עטסערג ןוא עטצעל

 עקיטכעמ ַא2 ןזעועג רתיב ןופ גנוקידייטרַאפ יד זיא רעקירָאטסיה עלַא

 "מוא טימ ןבָאה עכלעוו ,"ןזיר עטרעטסײגַאב ןופ עיצַארטסנָאמעד-ספמַאק

 "םעטָא ןטצעל ןזיב טפמעקעג םזיאָארעה ןוא עיצַארעּפסעד רעכעלביײרשַאב

 ,(16 גוצ

 -- סויסַאק ָאיד -- רעקירָאטסיה ןשיכירג ןטנַאמרעד ןיוש ןטיול

 -נגרהסיוא ,םיבושי 985 ןוא ןעגנוטסעפ 55 טכַאמעג בורח רעמיור יד ןבָאה

 ןייז רַאפ טלַאצַאב אנוש רעד ךיוא טָאה רעייט רעבָא .ןדיי טנזיוט 586 קיד

 טשינ טָאה טַאנעס רעשימיור רעטזיורבעגפיוא רעד זַא ,רעייט ױזַא .ןוחצנ

 ןייז ןוא רעסייק םעד רַאפ דַארַאּפ-ףמואירט ַא ןריזינַאגרָא וצ טגיליוװַאב

 ,סורעוועס סוילוי -- געטַארטס ןטסעב "ןכיירגיז;

* 
 לא א

 רעגנַאל רעד ןָא ךיז טביוה דנַאטשפיוא-אבכוכ-רב ןופ ןלַאפ ןטימ

 סָאד ךיז טקידנע שירָאטסיה .קלָאפ ןשידיי ןופ געוו-תולג רעקידעי- 0

 ןוא טײרּפשעצ .רעטלַאלטימ רעד ןָא ךיז טגנַאפ'ס ןוא םוטרעטלַא עשידיי

 סיירעביא ןַא רימ ןגָארט ןלייט-טלעוו ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טייזעצ

 קידנעמענ ,"ןוזןרעטש , ןרַאדנעגעל ןופ לקַאּפ ןקידנטכייל-קיבייא םעד

 רימ עכלעוו ןשיװצ רעקלעפ יד ןופ ןפמַאק-סטייהיירפ עלַא ןיא לײטנָא

 ןלַאפ ןוא ןפמעק אבכוכירב ןעמָאנ םעד טימ ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה

 סנַאטסיזער עשידיי יד ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןוא רעװעשרַאװ ןופ ןדלעה יד

 עשידיי יד ,םיחצור עשיצַאנ ןופ עטריּפוקָא טעטש ןוא רעדלעוו יד ןיא

 ןופ ןדלעה יד ,עטריאילַא יד ןופ ןעײמרַא יד ןיא רענלעז ןוא עקיליוויירפ

 יד .לארשי תנידמ ןופ םויק ןוא גנואײטשטנַא רעד רַאפ ל"הצ ןוא הנגה

 ףמַאק ןוא גנובערטש רעזדנוא ןיא רעטייוו רימ ןגָארט אבכוכ-רב ןופ ןָאפ

 .טלעוו רערענעש ,רערעסעב ַא רַאפ

 רעניוונייא ענעבילבעג-בעל יד טפָארטשַאב ןבָאה רעמױר יד ( 6

 "מוא ןענייז הטיחוש רעמַאזױרג רעד תעב .דָאב-טולב רעכעלקערש ַא טימ

 .טנגוי עצנַאג יד ןוא רעדניק רעטרעדנוה ןעמוקעג
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 רעטלא-ל ט'לו

 ןוא טײײצ רעשילביב רעד ןופ לארשי קלָאפ עטמירעג סָאד;

 סָאד ןיא -- רעטלַאלטימ ןופ '*ַאדויי רעטעטכַארַאפ רעד

 -שטנעמ רעד ןעקנָאשעג טָאה לארשי בױא .קלָאפ עקיבלצעז

 רעד ןזיוועג *ַאדויג רעד טָאה ,קוק -טלעוו ןזעיגילער ַא טײה

 גנידצלַא ןָאק סָאװ ,חוכ ַא ןופ ליפשייב ןרַאברעדווװוװ ַא טלעוו

 ןעגנתגייצרעביא ענייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןיז רבוג

 "וטשש ןוא טכַאנ ןיא טײקנקַארשרעד -טשינ עשילַארָאמ יד טָא

 סָאד ןעד זיא יצ -- לַאזקיש ןופ פעלק עלַא סיעכהל ףיוא םער

 -תארי ןטסערג םעד טרעדָאפ סָאװ ,עמַארד ַא טשינ ץלַא

 םָאוװ ,טסיײג ַא ןופ דליב ערַאברעדנוװו סָאד טָא ? דובכה

 "יא ןדעי זומ ,רעּפרעק ןופ ןצרעמש עלַא רעביא טריפמואירט

 ,ןצרַאה םייב ןפַאכרַאפ םענ

 ,(ווָאנבוד ןועמש )





 רעקיראטסיה ווא דעקינארכ עשידיי
 רעטלאלטימ ןיא

 רעינ רעד טיול 100 רָאי םעד םורַא) טיוט סעסויװַאלפ ףסוי טימ

 ןטסערג ןופ ןבעל סָאד רָאנ טשינ ןשָאלעגסיױא טרעװ (גנונעכער-טייצ

 עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי יד ךיוא רָאנ ,םוטרעטלַא ןיא רעקירָאטסיה ןשידיי

 ,(גנובײרשַאב-עטכישעג)

 ןבָאה ,(1096) גוצ-ץיירק ןטשרע םוצ זיב ,רָאי טנזיוט ןופ ךשמ ןיא

 .רעקירָאטסיה ןשיטקַאפ ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ ןדיי

 רעד טרעוװ ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל רעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ

 -ַאב רעזעיגילער רעד -- תוליהק עשידיי ןשיווצ טנעמעלע סגנודניברַאפ

 .,רוטַארעטיל עזעיגילער יד ,ןייזטסווו

 עקיטכיוו .עטכישעג טימ טשינ רעבָא ,ץלַא טימ ךיז טמענרַאפ יז

 לרוג ןוא םויק ןרַאפ גנוטיידַאב רעלַאסָאלָאק ןופ ןשינעעשעג עשירָאטסיה

 ,טנָאמרעד טשינ טעמכ טרָאד ןרעװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןסיורג ןגעוו סָאװ ,טקַאפ רעד זיא ךעלסירדרַאפ ןוא לופגָאטייװ יו

 ,אבכוכ-רב רעריפנָא ןרַאדנעגעל ןייז ןוא םוטרעטלַא ןיא דנַאטשפיוא ןשידיי

 עקידעבעל עשידיי יד ןופ רענייק טָאה ,"סוקַאטרַאּפס ןשידיי, םעד --

 עזעיגילער ןוא םיאנת ליפ .ןבירשעג טשינרָאג הפוקת רענעי ןופ תודע

 עקינייא .ןשינעעשעג יד טימ ןדנובעג ןעוועג ךָאד ןענייז ןטעטירָאטיױא

 םיא ןבָאה ערעדנַא ,דנַאטשפױא םעד ןיא ןעמונעגלײטנָא וויטקַא ןבָאה

 ,ןקיביײארַאפ וצ בוח ןייז רַאפ ןטלַאהעג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,טפמעקַאב

 -סטייהיירפ ןשיָארעה םעד ,עטכישעג רענײמעגלַא ןוא רענעגייא רעד רַאפ

 ,קלָאפ ןעשידיי ןופ ףמַאק
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 -ערּפ) אישנ רעד -- לאילמג ןב ןועמש יבר רעטעדליבעג רעד טשינ

 ןיוש ןענַאטשטנַא זיא רעכלעוו ,אשוא ןיא ןירדהנס ןופ רעציזרָאפ ןוא (טנעדיז

 יד ,אביקע יבר ןופ םידימלת יד טשינ -- דנַאטשּפיױא ןופ ןלַאפ ןכָאנ

 -עג זיא רעכלעוו ,(1 ריאמ יבר רעלַאינעג רעד טשינ ,(עטנרעלעג) םיאנת

 השילא וליפַא טשינ ,עימעדַאקַא רעזעיגילער רעד ןופ ץיפש ןיא ןענַאטש

 -ידיי רעד ןיא טידורע רעסיורג ,רעקנעדיירפ רעטשרע רעד -- היבוא ןב

 -כישעג רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיכירג ןוא רעש

 רעטעּפש טשינ ,(רעדמערפ ַא ,רעקינירטּפָא ןַא) "רחא; ןעמָאנ ןרעטנוא עט

 ,םירפוס ,ןגָאלָאעט עשידיי עזעיגילער עטמירַאב ןופ עדַאיעלּפ עצנַאג ַא

 -עג עקיטכיװ יד טשינ ןבײרשַאב -- ערעדנַא ןוא םיארומא ,ןטסידומלת

 דנַאטשפיוא ןגעוו טשינ טנָאמרעד ייז ןופ רענייק .הפוקת רענעי ןופ ןשינעעש

 ןופ וליפא ןוא ,םילשורי ןברוח ןגעוו ,עירעּפמיא רעשימיור רעד ןגעק

 לארשי ןייק רעבַארַא יד ןופ ןעגנירדניירַא סָאד יו ןשינעעשעג ערעטעּפש

 עשידיי ,עיינ ןופ גנואײטשטנַא יד יצ ,(גנונעכער:טייצ רעיינ רעד טיול 628)

 דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ,עינַאּפש ,עילַאטיא ןיא --- עּפָאריײא ןיא סרעטנעצ

 .ערעדנַא ןוא

 לא א
 א

 ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד וצ ןזָאל רעביירש ןוא רעקירָאטסיה עסיוועג

 ןרָאװעג סָאד זיא רַאפרעד ,תירבע ןיא רעבָא ,ןבירשַאב ָאי רשפא טָאה

 רעסעב טייצ רענעי ןיא ןבָאה ןדיי יד זַא ,ןסייוו רימ רעבָא .טעטכינרַאפ

 רעטנרעלעג ןוא ףָאסָאליפ רעטמירַאב רעד זיולב טשינ .שיכירג טנעקעג

 ,שיכירג ןיא ןבירשעג ןבָאה סויוואלפ ףסוי ןוא עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ

 ןבירשעג ןבָאה שיכירג ןיא .רעקנעד ןוא רעביירש ,ןטעָאּפ עשידיי ליפ רָאנ

 -שידיי רעד ןופ טנורג רעשיגָאלָאעדיא רעד .ןדיי עטרילימיסַא רָאנ טשינ

 -עיגילערילַאנָאיצַאנ ַא ןעוועג זיא (רוטַארעטיל) גנופַאש רעשיטסינעלעה

 יד ןגעק ןדיי ךיז ןקידייטרַאפ ,תירבע ןיא טשינ ןוא ,שיכירג ןיא .רעז

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ ."רעקיטכיל ַא; תירבע ןיא טיײידַאב ריאמ (

 .קלָאפ ןופ טכיל סָאד
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 רעד ןיא עטשרע יד ןבָאה סָאװ ,רעצעה ןוא םיאנוש עשימיור-שיכירג

 ,(2 םזיטימעסיטנַא םעד טכַארבעגסױרַא הפוקת רעשיטסינעלעה

 -רַאפ עמַאזיורג יד זַא ,רעכעלנײשרַאו זיא סָאד ןוא ,ןטלַאה ערעדנַא

 ןביירשַאב לייו ,עטכישעג רַאפ שוח םעד טּפמעטעגּפָא ןבָאה ןעגנוגלָאֿפ

 -רַאפ ןוא טױט-ןסַאמ םעד ,ןליורג עלַא ןבעלפיוא רעדיוו טיידַאב טָאה ייז

 עזעיגילער ןופ גרַאב רעקיזיר רעד זַא ,רעכיז ךיוא רעבָא זיא'ס .גנוטכינ

 סָאד -- תוריבע ןוא תווצמ ,ןטָאברַאפ ןוא םיניד ,ןטפירשרָאפ ןוא סעמגָאד

 וליפא .עטכישעג רַאפ סערעטניא ןוא טייקיטכיוו יד טרענימרַאפ טָאה ץלַא

 עטסוּפ ףיוא טייצ ןרילרַאפק ןעוועג עטכישעג ןביירש זיא ם"במר ןרַאפ

 ,(לבהב ןמז דוביא) "ןכַאז

 לא א
* 

 -ילער רעד ןופ ילבפיוא ןופ טייצ ַא זיא עכָאּפע דנַאטשפיוא-ךָאנ יד

 ןופ ,םישרדמ ,דומלת ,ארמג ,הנשמ ןופ -- רוטַארעטיל רעשידיי רעזעיג

 עכעלטפַאשנסיװ ,עזעיגילער ,עסיורג ןופ (2 ערָאּפסַאיד רעד ןיא ןיטשטנַא

 .(תובישי ,סעימעדַאקַא) ןטלַאטשנַא

 טגעמוקָאד ַא רוטַארעטיל רעזעיגילער רעד ןיא ןעז ןעמ ןָאק סיוועג

 ביױהנָא ןוא םוטרעטלַא ףוס ןופ עטכישעג רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ

 ,םיגהנמ זיױולב טשינ עטריסקיפרַאפ טרָאד ךָאד ןבָאה רימ .רעטַאלטימ

 -עג ,עיפָאסָאליפ ךיוא רָאנ ,סעדנעגעל ,ןעגנוזייוונָא עשילַארָאמ-זעיגילער

 .ערעדנַא ןוא ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע ,ןעגנואיצַאב עלַאיצָאס ,גנובעגצעז

 סָאװ ןשינעעשעג עשיטילָאּפ עקיטכיו ןגעו טשינרָאג רעבָא

 ,קלָאפ ןופ ןבעל עצנַאג סָאד טרעקַאעגרעביא ןבָאה

 לא יא
2 

 ןוא עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ רעקירָאטסיה עשידיי ערעטעּפש יד

 ".סיה עלַא -- עיליציס ןופ רָאדָאיד ,סויבילַאפ ,ָארעציצ ,ןָאיפַא (2

 .רעקיטילָאּפ ןוא רעקירָאט

 ןט-2 ןכָאנ דיי ענעבירטרַאפ יד טבעלעג ןבָאהיס וו ,רעדנעל 63

 ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טױל 70 רָאיו) םילשורי ןברוח
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 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ עיפַארגָאירָאטסיה רענרעדָאמ רעד ןופ לעיצעּפס

 -צטכישעג יד טַאטשרַאװ ןפיוא ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט"-9

 ַא -- ןגוצ-ץיירק יד זיב דנַאטשפיוא-אבככ רב ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 -ידיי-טשינ ףיוא ןציטש ךיז טזומעג ןבָאה --- רָאי 1000 ןופ טינשּפָא-טייצ

 ייב ,רעקירָאטסיה עשימיור ייב לַאירעטַאמ טכוזעג ןבָאה ייז .םירוקמ עש

 ךיוא רעקינָארכ עשיבַארַא ןוא עשיטנַאזיב ,רעביירש-ןכריק עכעלטסירק

 .ערעדנַא ייב

 ןזעיצנעדנעט ַא ןגָארטעג ןבָאה ןלעװק יד ןופ ליפ זַא ,רָאלק זיא'ס

 .רעטקַארַאכ ןשיטימעסיטנַא ןַא טפָא רָאג ןוא

 ןשיװצ ןענעייל ןענעק טוג טזומעג טָאה רעקירָאטסיה רעשידיי רעד

 עקיטכיר וצ ןייגרעד וצ ידכ ,ןרילָארטנָאק ,ןריזילַאנַא ,ןכיילגרַאפ ,תורוש יד

 ,ןריפסיוא

 טנעמוקָאד ןשידיי םענייא ןדעי וצ ןדניבנָא טזומעג ךיוא טָאה רע

 סָאװ ,טכיל לסיב ַא םיא ןופ ןעמוקַאבסױרַא ןוא רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןופ

 .ןשינעעשעג עקיטכיוו ,עטייוו יד ןופ דליב ַא ןבעג לָאז

 רעקירָאטסיה ןשידיי םעד ןעניד עכלעוו ,קרעװ עזעיגילער-שידיי וצ

 ןופ רעטרעדוהרָאי עטצעל יד ןופ רעשרָאפ םעד רעדָא (4 טסיוועידעמ

 : ןענעכערַאפ ןעמ ןָאק (5 םוטרעטלַא

 ךיוא טזייוו סָאװ ,םיבוט-םוי ןופ רַאדנעלַאק ַא -- "תינעת תלגמ , יד

 ,סעטַאד עשירָאטסיה עקיטכיוו ףיוא שיגָאלָאנָארכ ןָא

 ןוא עשילביב ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,קינָארכ ַא -- "ַאבב םלוע רדס,

 ,רעטלַאלטימ סםעד ןשרָאפ טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רעקירָאטסיה (4

 עיצַאזידָאירעּפ רעשירָאטסיה רענעמונעגנָא ןימעגלַא רעד טױל (5

 -פַאלקש רעשימיור רעד ןופ ןלַאפ ןטימ םוטרעטלַא סָאד ךיז טקידנע

 .גתנעכער-טייצ רעייננ רעד טל ,476 רָאי ןיא עירעפמיא רעשירעציזַאב
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 רעשידיי רעד ףיוא קילב םענײמעגלַא ןַא טיג ןוא סעיצידַארט עכעלדנימ

 ,דנַאטשפיוא-אבכוכ-רב םוצ זיב תישארב ריא ןופ עטכישעג

 ,הפוקת (6 -הנשמ-רָאפ רעד ןיא ףיוא ןעמוק קרעווװ עטנָאמרעד עדייב

 ןענייס וו ,קרעוו זעיגילער סיורג ַא הנשמ זיא ןסייוו רימ יו

 עשידיי ןופ ןעגנוניימ ןוא ןעקנַאדעג ,ןצעזעג-בָאגוצ עלַא ןבילקעגפיונוצ

 ןרָאװעג זיא הנשמ .ןבעל ןופ ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ ףיוא עטנרעלעג

 טנרעלעג טָאה ןעמ סעכלעוו ,הרות רעד ךָאנ ךוב עקיטכיוו עטייווצ סָאד

 "רעד וצ ידכ הנשמ טריזילַאנַא ןבָאה רעשרָאפ-לביב ליפ .תובישי יד ןיא

 םוצ ץַאזנגעק ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנורילומרָאפ ןוא ןלעטש עכלעוו ,ןייג

 ,עקיטכיר ןענייז ,ך"נת

 םיארומא רָאנ ,םיאנת ןפורעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה רעשרָאפ יד

 "ייז םיארומא ןופ תורוד עצנַאג .(ןרָאטַאטנעמָאק ,רעשטייטסיוא ,רענדער)

 ןצעזעג עיינ ריא ןופ ןעמוקַאבסױרַא ןוא הנשמ רעד רעביא ןסעזעג ןענ

 ןעגנוגנידַאב יד טיול ןבעל עשידיי סָאד ןרילוגער טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו

 ,הפוקת רענעבעגעג רעד ןופ

 "עדנַא טימ ךיז טמענרַאפ רעדעי .םירדס סקעז ןופ טײטשַאב הנשמ יד

 ,ןבעל-עילימַאפ ןופ ןצעזעג ,םיבוט-םוי ןוא תבש .,תונתמ ןגעו : םיניד ער

 .ערעדנַא ןוא טייקניירמוא טייקנייר ,ןצעזעג עלענימירק ןוא עליוויצ

 רעד ןופ עיצַאקיפיסַאלק ַא ןופ וװרּפ רעטשרע רעד זיא הנשמ יד

 .לביב רעד ןופ םוקפיוא םעד טניז גנובעגצעזעג רעזעיגילער רעשידיי

 צ א
* 

 הרות? עקיזיר ,עיינ ַא ןסקַאװעגסיױא טייצ רעד טימ זיא םורַא יױזַא

 ןעמ עכלעוו ,(הרות יד ןריטנעמָאק רעדָא ,הרות עכעלדנימ) "הּפ-לעבש

 ךרוד ענעבעגעגרעביא ערעל -- "הנש; טרָאװ ןופ טמַאטש הנשמ 66

 ןיײמעגלַא ןיא .םיאנת יד ןופ ערעל יד ךיױא טנכײצַאב הנשמ .עיצידַארט

 ןצעזעג ענעבירשרַאפ טששינ ופ גנולמַאז יד סלַא ףירגַאב םעד ןעמ טצווַאב

 -למַאז ןייז ןיא ןעמונעגפיונוצ יי טָאהיס .לביב רעד וצ ןרַאטנעמַאק ןוא

 ,'בר) אישנה הדוהי יר רעטנרלעג רעזעיגילער רעסיורג רעד ךוב
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 "רַאפ ןרעו טשינ לָאז יז ידכ ,טפירש ןיא ןקיביײארַאפ טזומעג טָאה
 .ןריול

 ,(אישנה הדוהי יבר ןופ ךוב םעד ךָאנ) "קָאטש רעטירד, רע ד

 םעד ןעמוקַאב טָאה הרות רעטלַא רעד ףיוא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ

 ,הנשמ רעד ןופ גנוקידנערַאפ יד טיײדַאב סָאװ (ערָאמעג) ארמג ןעמָאנ

 .(7 דומלת םעד זדנוא ןביג ארמג רעד טימ ןעמַאזוצ הנשמ יד

 ןטלַאטשנַא עזעיגילער יד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא דומלת רעטשרע רעד

 ימלשורי דומלת ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב רַאפרעד טָאה ןוא לארשי ןופ (תובישי)

 ,(דומלת רעמילשורי רעד)

 ,דומלת רענרעדָאמ רעד (עינָאליבַאב) לבב ןיא ףיוא טמוק רעטעּפש

 ,(דומלת רעשינָאליבַאב רעד) ?ילבב דומלת, טפור ןעמ ןכלעוו

 ןיא -- הדוגא ןוא הכלה ןופ --- ןלייט 2 ןופ טײטשַאב דומלת רעד

 עזעיגילער עשינָאליבַאב ןוא עקידלארשי ןופ גנופַאש יד ןבָאה רימ עכלעוו

 200 רָאי ןופ טרעיוד סָאװ ,הפוקת-םיארומא רעד ןופ (םימכח) רעקנעד

 ,500 זיב גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טיול

 ןקידעבעל ,ןטיירב ַא ןופ טכורפ ַא ןענייז קרעוו-דומלת ייווצ יד

 ןויטיזָאּפ ַא רעכיז טָאה סָאװ ,םיארומא יד ןשיוװצ שיוטסיוא-סגנוניימ

 ,קנַאדעג ןעיירפ ,ןשיטילַאנַא םוצ געוו םעד טרעטסַאלפעג טָאה רע .טרעוו

 ,טפַאשנסיװ ןוא קיגָאל וצ סעמגָאד ןופ טריפעג טָאה סָאװ

 5 לא
*ִ 

 טרעוו ןשירָאטסיה םעד ףיוא ןזייוונָא ךָאנ ןעמ ןָאק דומלת םעד רעסיוא

 קינָארכ עקיטכיוו ַא -- (טפירש) "תרגא; ןואגה ארירש יבר ןופ ךוב םענופ

 ףוס םעד זיב הפוקת ַא םורַא טמענ סָאװ ,םינואג ןוא דומלתה ימכח יד ןופ

 .גנונעכעריטייצ רעינ רעד טיול טרעדנוהרָאי ןט-10 ןופ

 טימ ןעמ טָאה רעטעּפש .עיגילער יד ןענרעל טײדַאב טרָאװ סָאד 0

 םיקוסּפ עסיוועג ןופ ןרעלקפיא רעדָא ןענרעלרעד סָאד טנכײצַאב םיא

 רעד ןופ גנושטייטסיוא יד טײדַאב דומלת טָאה ףוס םוצ .הרות רעד ןופ

 ןעידיי ןיא טעטירָאטױא רעטסכעה רעד ןרָאװעג זיא דומלת רעד .הנשמ

 עקיביױלג תורוד עצנַאג ףױא טקריועגסױא טָאה ןוא ןבעל ןזעיגילער

 .ןדיי
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 ןענָאק "ןמית תרגא , ןוא "דמשה תרגא; ם"במר ןופ קרעוו יד ךיוא

 עטכישעג יד טשרָאפ סָאװ ,רעקירָאטסיה םעד רַאפ לַאירעטַאמ סלַא ןעניד

 .טרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא חרומ ןטנעָאנ ןפיוא ןדיי ןופ

 ,ןגוצ-ץיירק ןופ הפוקת רערעטצניפ רעד וצ וצ רימ ןעמוק םורַא ױזַא

 עײּפָאּפע עשיגַארט ַא ,קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ עכָאּפע-ליורג ַא ןענייז סָאװ

 עכיוה ןופ ןעמָאנ ןיא םשה-שודיק ןשידיי ןופ ,םזיאָארעה ןוא רעיודסיוא ןופ

 .ןלַאעדיא עכעלשטנעמ
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 ןגוצ-ץיירק ןופ חפוקת יד
 רעטלאלטימ ןיא

 סלַא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא רעטלַאלטימ עשיאעּפָאריײא סָאד

 ןוא המחלמ ,שינרעטצניפ ןוא םזיטַאנַאפ ,ליורג ןוא דחּפ ןופ טייצ

 ,רָאי 1200 רעכעה ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עכָאּפע עשירָאטסיה יד .ביור

 יד ןופ הפוקת יד זיא עטסמַאזורג יד .תופוקת עכעלטע ןופ טײטשַאב

 ,ןגוצ-ץיירק

 -רעטלַאלטימ רעד ןופ ןטכיש עלַא ליײטנָא ייז ןיא ןעמונעג ןבָאה'ס

 ןוא ןגינעק יד ,ךּריק עשילױטַאק יד :טפַאשלעזעג רעלַאדָאעפ ,רעכעל

 ,ןריקנַאב ןוא םירחוס עשיאעּפָארײא-ברעמ יד ,םוטרעטיר סָאד ,ןטשריפ

 ,םוטרעיוּפ (1 עניטשנַאּפ סָאד

 יד ןסערעטניא ענייז ןגוצ-ץיירק יד ןיא טכוזעג טָאה טכיש רעדעי

 "דרע רעטסערג סלַא (2טכַאמ רעטולָאסבַא ריא טימ ,ךריק עשילױטַאק

 "רעטנוא ןוא ןסולפנייא עריא ןרעטיירבסיוא טבערטשעג טָאה ,רעציזַאב

 עסיורג עריא טימ ,(23 ךריק עכעלטסירק-חרזמ יד טכַאמ ריא ןפרַאוווצ

 ץעזעג ןלַאדָאעפ ןטױל טָאה עכלעוו ,דרע עעד וצ ענעבירשעגוצ (1

 .םיא רַאפ רָאנ טעברַאעג שיטקַאפ ןבָאה םירעיוּפ יד .לדַא םוצ טרעהעג קיביײא

 -ַאק יד ןיא גינעק ןייז ףרַאדיס רעוװ ,טרידיצעד ןבָאה ןטסּפיוּפ יד (2

 ןופ ןקיטייזַאב ייז ןגעלפ םיכלמ עמַאזכרָאהעג טשינ יד .רעדנעל עשיליוט

 ןפרָאוועג טָאה רעט-4 רעד טנעצָאניא טסּפיוּפ רעד ל"ּפשייב םוצ .טכַאמ רעד

 -עגּפָארַא םיא ןוא ןט-2 םעד קירדירפ גינעק ןשיסיירפ םעד ףױא םרח ַא

 ןָארט ןופ טצעזז

 ןופ ךריק עשילױטַאק-שיכירג יד ןסירעגּפָא ךיז טָאה 1054 רָאי ןיא

 רעד ןיא ןירַא זיא טקַא רעד .טספיופ םעד רעמ טנעקרענַא טשינ ןוא םױר

 -ַאב "ַאמזיכס, טרָאוװ סָאד) "ַאמזיכס-חרזמ יד; :ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג

 .(גנוטלַאּפזש טייד
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 טָאה ךריק עשילױטַאק יד .רעמיטכייר ןוא םירעיוּפ ,םיחטש-דרע

 ףיוא ןסולפנייא עריא ןרעטיירבסיוא ןוא ןרעסערגרַאּפ וצ טבערטשעג ךיוא

 רעסיוא .ןטפנוקנייא עקיזיר יד םעד ךרוד ןוא חרזמ ןטנעָאנ ןופ רעדנעל יד

 ןסיורג ַא ןדנעּפש טזומעג ןגוצ-ץיירק יד ןיא רעמענליײטנָא עלַא ןבָאה םעד

 ןזָאלרעביא רעדָא ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןעגנורָאּפשּפָא ערעייז ןופ לייט

 .ןגעמרַאפ רעייז טכיזפיוא ריא רעטנוא

 ןענָארַאב ןטשריפ ,ןגינעק יד -- טכַאמ עלַאדָאעפ עכעלטלעוו יד

 עקיזיר עיינ ןּפַאכרַאפ וצ טבערטשעג ןבָאה רעציזַאב-דרע עסיורג עלַא ןוא

 עכלעװ ןגעוו ,רעמיטכייר עסיורג -- חרזמ ןטנעָאנ ןפיוא םיחטש-דרע

 "רעטיר סָאד .עּפָארײא ץנַאג ןיא ןעגנַאלק עשיטסַאטנַאפ טריסרוק ןבָאה'ס

 יָאיַאמ ןקידנשרעה םעד בילוצ זָאלדרע ןעוועג טייהרעמ רעד ןיא זיא םוט

 "נָא ףגעוװ יד ףיוא ביור טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןוא ,(4 םעטסיס-טעטיר

 יד .ןסנַאשזיליד ןוא םירחוס ףיוא ,סעדנַאב עטריזינַאגרָא ןיא ,קידנלַאפ

 ,חרזמ ןטנעָאנ ןפיוא ביור רעסיורג ַא טקָאלעג טָאה ןטסירוטנַאװַא-רעטיר

 .דלָאג ןוא דרע טלעטשעגוצ טלָאװ סָאװ

 עירדנַאלפ ,דנַאלשטיײיד ןופ םירחוס עשיאעּפָארײא-ברעמ עכייר יד

 ןטנעָאנ ןופ קרעמיזַאזּפָא יד טקָאלעג ןבָאה עילַאטיא ןופ םעלַא רַאפ ןוא

 יד ןעגנַאגעג ןענייז עילַאטיא ךרוד .רעמיטכייר עסיורג ענייז ןוא חרזמ

 | .חרזמ ןטנעָאנ ןפיוא םי ןשידנעללטימ ןופ ןגעוװ-סלדנַאה

 יד ןעוועג ַאונעג ןוא קידענעװ טעטש יד ןענעז טרעדנוהרָאי ןט-11 ןיא

 םירחוס יד טימ טריזילַאוװיר ןבָאה םירחוס ערעייז .עּפָארײא ןיא עטסכייר

 .(5 םוטרעזייק ןשינַאזיב ןופ טָאטש-טּפיױה יד --- לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ

 ןייק ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןטסירק עקיבױלג ןוא ןעמירגליפ רעטנזיוט

 ןבָאה עכלעוו ,םירחוס ליפ ,סוטסירק סוזעי ןופ רבק , םייב ןטעב םילשורי

 יד ןיא ןרעדנוװַאב ןגעלפ ,עיזַא-רעדָאפ ןופ רעדנעל יד טימ טלדנַאהעג

 ןופ טייקנייש עקידנסיירַאפ יד עניטסעלַאּפ ןוא עיריס ,םויצנַאזיב ןופ טעטש

 -עברַאסיױא ןוא תורוחס ןופ לַאװסיױא ןכייר םעד ,ןעלּפמעט ןוא ןצַאלַאּפ יד

 רעד רָאנ טנשריעג לַאדָאעפ ןופ דרע עצנַאג יד טָאה םיא טױל (4

 .ןעמוקַאב טשינרָאג ןבָאה עקירעביא יד .וז רעטסטלע

 רעשימיױר רעד ןופ גנולייטעצ רעד ךָאנ 395 ןיא ןענַאטשטנַא 5

 עיריס ,עיזַא-ןיילק ,לזדניא-בלַאה ןשינַאקלַאב םעד ןעמונרַאפ טָאה יז .הכולמ

 ,(סויצנַאזיבנ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעוועג זיא טָאטש-טּפיוה יד .ןטּפיגע ןוא
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 יז ןגעלפ ,קידנעמוקקירוצ .קרעמ יד ףיוא ןוא ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןעגנוט

 -סַאטנַאפ ןגעוו ןלייצרעד ךיוא רָאנ ,םיחוור עסיורג זיולב טשינ ןעגנערבטימ

 רענעי ןיא ,שיטקַאפ זיא רעכלעוו ,חרזמ ןטנעָאנ ןופ רעמיטכייר עשיט

 רעלעירעטַאמ רעד ןיא רעכעה ליפ ןענַאטשעג (טרעדנוהרָאי ןט-11) הפוקת

 ,עּפָאריײא-ברעמ יװ ,רוטלוק רעקיטסייג ןוא

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םירעיוּפ עטפַאלקשרַאפ רעטנזיוט רעטרעדנוה

 עכלעוו ,ךריק רעד ךרוד ייס ,לדַא םעד ךרוד ייס ,טריטַאולּפסקע םַאזיורג

 -רעגנוה ןופ ,ןלַאפנָא-ביור ןוא תומחלמ עכעלרעהפיואמוא ןופ ןטילעג ןבָאה

 ןגוצ-ץיירק יד ןיא .גנוטער ַא ןגעוו טמיורטעג ןבָאה ,סעימעדיּפע ןוא ןרָאי

 ,גנוזיילסיוא עשימָאנָאקע ןַא זיולב טשינ ןעזעג ייז ןבָאה חרזמ-ןטנעָאנ ןפוא

 ,דרע ייס טרָאד ןרעבָארעד טפרַאדעג ןבָאה ייז .עכעלשטנעמ ַא ךיוא רָאנ
 .טייהיירפ ייס

 -ַאדָאעּפ רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא ןבָאה ןעעז רימ יוװ

 עכלעוו ,ןקרעט-רענעמלוסומ יד ןגעק המחלמ יד טלָאװעג עּפָאריײא-ברעמ רעל

 טָאה'ס ןכלעוו וצ (6 טַאפילַאק רעדַאדגַאב םעד טשרעהַאב 1055 רָאי ןיא ןבָאה

 רעד וצ טרעטנענרעד ךיז םורַא ױזַא ןבָאה ייז .עניטסעלַאּפ ךיוא טרעהעג

 ,"המחלמ עקיליײה, ַא טריפעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןגעק הכולמ רעשיטנַאזיב

 םעד ןעמירגליּפ עכעלטסירק יד טרעװרַאפ ןבָאה רענַאדמחמ עשיטַאנַאפ יד

 .םילשורי וצ טירטוצ

 ןיא ןגעלעג ןענייז ןגוצ-ץיירק יד ןופ תוביס יד סָאװ ,םעד ץָארט רעבָא

 טעטש עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד ןופ גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע-לַאיצַָאס רעד

 -ַאב עלעיצרעמָאק-טלעג יד ןופ סקווו ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט-11 ןוא ןט-10 ןיא

 יז טָאה סָאװ ,םירחוס ןוא לדַא ןופ ןבַאגסױא יד ןופ סקווװ ןיא ,ןעגנואיצ

 רעטריסערעטניארַאפיטּפױה רעד זיא ,ןעגנורעבָארעד עיינ וצ ןסיוטשעג

 .ךריק עשילױטַאק יד ןעוועג רָאטקַאפ

 טסּפױּפ ןקיטלָאמעד םעד טרָאװ סָאד ןבעגרעביא רעבירעד רימָאל

 -ספליה ןשיטַאמַארד םעד ףיוא קידנרעפטנע ,רעכלעוו ,ןטייווצ םעד ןַאברוא

 טָאה ,(ןקושזדלעס-ןקרעט יד ךרוד טָארדַאב) רעסייק ןשיטנַאזיב ןופ ףור

 ןיא .הכולמ !עזעיגילער) עשיטַארקָאעטילַאדָאעפ עשיבַארַא ןַא 6

 ,ןדמחמ ןופ רעטערטרַאפ ַא טסייה סָאד ,ףילַאק ַא ןענַאטשעג זיא ץיפש

 .רעריפ רעשיטילָאּפ-זעיגילעד ַא
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 "רעלק ןייק עכעלטסייג עשילױטַאק יד ןופ ליסנָאק ןלעיצעּפס ַא ןפורעגפיונוצ

 ,1095 רעבמעווָאנ ןיא (ךיירקנַארפ) ןָאמ

 ףיוא טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רערעהוצ עסַאמ עקיזיר ַא רַאפ

 -ַאנַאפ עקימַאלפ ַא ןטלַאהעג רע טָאה ,טָאטש רעד רעטניה ץַאלּפ ןסיורג ַא

 וצ עצעה רענעפָא ןופ "רעועדעש; ַא ןעוװעג זיא עכלעוו ,עדער עשיט

 | ,דרָאמ ןוא החיצר ,הלזג

 :עדער רעד ןופ ןגוצסיוא ןענעז טָא

 ! טָאג ןופ רעדניק;

 יז ףיוא .חרזמ ןופ רעדירב ערעייא ףליה ןגָארט ךיילג טזומ ריא;

 ןעגנַאגרעד ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעבַארַא ןוא ןקרעט יד ןלַאפעגנָא ןענעז

 "-רַאפ ,םיחטש עיינ ןייא ןעמענ ,רעטייוו ץלַא ןעייג ייז .םי ןשידנעללטימ ןזיב

 ןטכינרַאפ ןוא סרעטסיולק יד ןענעדברַאפ ,ןטסירק ליפ ןטיוט ןוא ןפַאלקש

 טגיילעג טשינ דלַאב טעװ החיצר רעד וצ ביוא .עירעּפמיא עשיטנַאזיב יד

 יירטעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ רעמ ךָאנ ןעגנערבמוא ייז ןלעװ ,םיוצ ַא ןרעוו

 ,טָאג וצ ןבעגעגרעביא ןוא

 -סירק ןופ רעקידערּפ ,ריא .ךייא וצ ךיז טדנעוו טָאג רָאנ ,ךיא טשינ;

 ןוא רעייגסופ ,עכייר ןוא עמערָא ,עלַא ןגייצרעביא טפרַאד ,ערעל סעסוט

 ןבײרטסױרַא ןוא ןטסירק-חרזמ יד ןפלעה טייצ רעד וצ לָאז ןעמ זַא ,רעטייר

 ױזַא .ןימ ןקיטכערטרעדינ ַאזַא ןופ ןשטנעמ טלעװ רעכעלטסירק רעד ןופ

 ,סוטסירק סוזעי ךייא טלעפַאב

 ױעדָא השבי רעד ףיוא םוא ןעמוק ייז ביוא ,טרָאד ךיז ןזָאל סָאװ עלַא,

 - ,דניז יד ןבעגרַאפ טרעוו ,רענידנצעג יד טימ ףמַאק ןיא ,םי

 .טָאג ןופ רעטקיטכעמלופַאב סלַא וצ ךיא גָאז סָאד

 רענעטלָאשרַאפ ,רעקיטכערטרעדינ ַאזַא ןעוו ,הּפרח ַא רַאפ סָאװ;

 ענעגנורדעגכרוד ,ןשטנעמ טגיזַאב טלָאװ ,ןענָאמעד יד טניד סָאװ ,ןימ-ןשטנעמ

 ןסוזעי ןופ ןעמָאנ ןטימ עטלַארטשַאב ןוא טָאג ןיא ןביולג טימ

 םוטכייר ַא ןעגנערב טצװ רע !עזָאלטָאג יד ןגעק ףמַאק ןיא סיזרַא;

 ןצעזעג יד ןטיהוצּפָא טשינ גנַאל ןופ טניווװעג ןיוש ןענעז עכלעוו ,יד ביור ןופ

 ,(7 עקיביולגטימ ענעגייא יד ןגעק המחלמ רעטַאווירּפ ןופ

 ערעדנַא ןיילַא גנַאל ןױש ןביור סָאװ -- סע טסיײה טדערעג טוש5פ 0

 ,ןטסירק
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 ! רעביור ןעוועג רעירפ ןענעז עכלעוו ,יד רעטיר ןרעוו טציא ןלָאז,

 רעירפ ןענעז עכלעוו ,יד ןרַאברַאב יד טימ ףמַאק ןטכערעג ַא ןריפ טציא ןלָאז

 גנונױלַאב עקיבייא ןַא ןעמוקַאב טציא ןלָאז ! רעדירב ענעגייא יד ןלַאפַאב

 םוצ) ןעגנודעג ןעוועג ,לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ ,רעירפ ןענעז עכלעוו ,יד

 טכַארבעג רעירפ ןבָאה עכלעוו ,יד ןקידירפַאב דובכ רעטלּפָאד ַא לָאז ;(ןדרָאמ

 ."המשנ ןוא ףוג רעייז ןדָאש

 רעוו .ךייר ןייז טרָאד טעװ ,םערָא ןוא ךעלקילגמוא ָאד זיא ס רעוו,

 ,יד רעבירעד ןלָאז ,טניירפ ןייז ןייז טרָאד טעוװ ,טָאג ןופ רענגעק ַא ָאד זיא'ס

 סָאד ןבעגרעביא ייז ןלָאז .ךיז ןעיצּפָא טשינ דנַאל ןקיליײה ןיא ךיז ןזָאל סָאװ

 ףיוא ןעלטימ קידנעמענפיונוצ ןוא (8 טנעה עקידובכב ןיא סטוג ןוא בָאה

 ."געוו ןיא ןזָאל ךיז קיטומ ןעמָאנ סטָאג טימ ,ןטסָאק-עזייר

 -ימַאלפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,"ףורפיוא ןכעלטעג; םעד ןופ ןעעז רימ יו

 "רעד עכייר , רעייז ןצונסיוא ןלָאז ייז ,רעביור יד וצ לעּפַא רענעפָא ,רעק

 ןטנעָאנ ןופ רעקלעפ ןוא ןשטנעמ יד ייב ןביור ןוא ,ןדרָאמ ןוא "גנורַאפ

 ,חרזמ

 ןוא דרָאמ טרינַאיצקנַאס זיולב טשינ טסּפיוּפ רעד טָאה קעווצ םעד רַאפ

 ,אבה-םלוע ןוא הזה םלוע טגָאזעגוצ ןליפַא רָאנ ,ביור

 "רעדנוה ןבָאה ,טסּפױּפ ןופ ןגָאװצ עקידנקָאל יד טימ טריזירטקעלע

 רעד ףיוא) לטנַאמ םוצ ץיירק םעד טיינעגוצ ךיז עקיליוויירפ רעטנזיוט רעט

 .רעגערט-ץיירק ןרָאװעג ןוא (טסורב

 ןגיוצעג ךיז טָאה יז .ןגוצ-ץיירק ןופ הפוקת יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 חרזמ ןלעטימ ןפיוא ןגוצ-ץיירק עסיורג 8 ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא רָאי 5

 .סעיצידעּפסקע עשירעטילימ ערענעלק ליפ ןופ ןוא

 יד ןיא ,רעטשרע רעד רָאנ טקידנערַאפ שיטקַאפ ךיז טָאה גיז ַא טימ

 ,1099-1097 ןרָאי

 ןרָאװעג זיא סָאװ םילשורי ןעמונעגנייא ןַאד ןבָאה רעגערט-ץיירק יד

 לייט ַא ןופ "ךיירגינעק רעמילשוריא םענעפַאשעג םעד ןופ טָאטש-טּפױה יד

 ךיירגינעק עלַאדָאעפ-שיּפיט סָאד .עימַאטָאּפָאזעמ ןוא עיריס ,עניטסעלַאּפ ןופ

 ןַאטלוס ןכרוד ןעמונרַאפ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,1187 רָאי ןזיב טריטסיזקע טָאה

 .עיריס ןוא ןטּפיגע ןופ רעשרעה ,ןידַאלַאס

 ?ךריק עשילױטַאק יד יו קידובכב ױזַא ןעוועג ךָאנ זיא רעו ןוא (8
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 סעסוטסירק ןופ רעיײרפַאב עקיליוויירפ, יד ןופ "לַארָאמ , רעד ןגעוו

 יד , ךוב ןיא ןענעייל רימ סָאװ ,טָא .ןטנעמוקָאד ןלייצרעד ךיוא ןלָאז ,"רבק

 : (9 "רעמילשורי ערעדנַא ןוא ןקנַארפ יד ןופ ןטַאט

 יד ןבָאה (םילשורי) טָאטש רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה רימ ןעוו;

 טגָאיעג ייז ןבָאה ערעזנוא .ןרעיומ יד ןופ ןפיולטנַא ןעמונעג רעקידייטרַאפ

 ַאזַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד .ךלמה המלש ןופ לּפמעט םעד זיב טעדרָאמעג ןוא

 רימ ןבָאה ךעלדנע .טולב ןיא ןעקנוטעג ינק יד וצ זיב ןענעז רימ זַא ,הטיחש

 ןעיורפ ןוא רענעמ ליפ לפמעט םעד ןיא טּפַאכעג .רענידנצעג יד טגיזַאב

 .?טלָאװעג טָאה ןעמ ןעמעוו טעדרָאמעג

 ליפ טּפַאכרַאפ ,טָאטש רעד רעביא ןפָאלעצ ךיז זיא רעטילימ רעזנוא;

 קעװַא ןענעז עלַא .םוטכייר טימ רעזייה ,ןעלזייא ןוא דרעפ ,רעבליז ןוא דלָאג

 ןוא ןרעַאב וצ םיא ידכ ,סוטסירק סוזעי רעזיילסיוא רעזדנוא ןופ רבק םוצ

 ,ןעניױלַאב

 ןפיוא ןעמוקַאבפורַא םייהעג ןיא רענלעז ערעזדנוא ךיז ןבָאה סנגרָאמוצ

 עסיורג ַא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז ןבָאה'ס ווװ) לּפמעט סכלמה המלש ןופ ךַאד

 (10 ןענעצַארַאס יד ףיוא ןלַאפעגנָא ,(ןעיורפ ןוא רענעמ ,רענעמלוסומ לָאצ

 ןדרעװש עטעקַאנ טימ ןטינשעג ייז ןוא

 סנגרָאמוצ .טכָאקעגפיוא ןרָאװעג זיא סָאד קידנעעז (11 דערקנַאט

 טציא זיב טָאה רענידנצעג ןופ תוטיחש עכלעזַא .תוליפת טגָאזעג רימ ןבָאה

 סנפיוה יד .גרעב עצנַאג ייז ןופ טגיײלעגנָא טָאה ןעמ ...ןעזעג טשינ רענייק

 רעד ןיא רעטיר ַא ןעוועג זיא רע זַא רָאנ ןעמ טסייו רבחמ ןגעװ 6

 ןפמַאק עלַא ןיא לייטנָא ןעמונעג ןוא טנערָאט דנומעב טשריפ ןופ גנולייטּפָא

 .םילשורי ןעמעננייא םייב ךיוא ןוא גוצ-ץיירק ןטשרע םעד ןופ

 -ַארַא עלַא טנכיײצַאב טרָאו םעד טימ ןעמ טָאה רעטלַאלטימ ןיא 0

 ןענעז עכלעוו ,רעקלעפ עכעלטסירק-טשינ ערעדנַא ןוא (רענעמלוסומו רעב

 ןגוצ-ץיירק יד ןופ ליצ רעד ןעוועג

 ,עיליציס רעביא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טשריפ רעשידנַאמרָאנ ַא (1

 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,גצ-ץיירק ןטשרע ןופ רעריפנָא יד ןופ רעניײא

 עטיײרפַאב סָאד  ךוב ןיא טקיבייארַאפ ,םילשורי ןעמעננייא ייב טנכייצ

 .ָאסַאט -- ה"י ןט-16 ןופ טעָאּפ ןשינעילַאטיא ןטמירַאב ןופ "םילשורי
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 רענייק טסייו טָאג רעסיוא .ןרעיומ-ץענערג יו ,ןעזעגסיוא ןבָאה םיתמ
 ,"לָאצ רעייז טשינ

 זױלב טשינ ןעוועג ןענעז רעגערט-ץיירק יד ןופ תונברק יד רעבָא

 ,ןדיי ןוא ןטסירק עקיביולג ךיוא ,רענעמלוסומ

 ,ףמַאק םוצ טיירג ןעוועג זיא םוטרעטיר עזָאלדרע סָאד רעדייא ךָאנ

 טײקמערָא עשיטָאטש ןוא םירעיוּפ עטריזינַאגרָא-טשינ תונחמ עקיזיר ןבָאה

 ,רעטיר ןוא םיחלג עשילױטַאק ךרוד טריפעג ,דנַאלשטייד ןוא ךיירקנַארפ ןופ

 ךיז ייז ןבָאה (12 ןייר םוצ ןעגנַאגרעד ןענעז ייז ןעוו .געוו ןיא ךיז טזָאלעג

 ,םילשורי ןיא ןיוש ןענעז ייז יצ טגערפעג ןוא טָאטש רעדעי ייב ןטלַאהרַאפ

 .עדנע ןָא ןגיוצעג רעבָא ךיז טָאה טָאטש רעקילייה רעד וצ געוו רעד

 ןענעז עיינ ןייק ןוא ןסע טימ ךעלקעּפ עמערָא יד ןעגנַאגעגסיױא ןענעז'ס

 ךָאד טָאה ןיילַא (טסּפיוּפ רעד) "רעטָאפ רעקילײה , רעד ןוא .ןעוועג טשינ

 ךיז ןעמ טָאה ."גנונױלַאב עקיבייא ןוא ?"ביור ןופ םוטכייר ַא, טגָאזעגוצ ייז

 -טסירק רעד ףיוא ןפרָאװעג לייוורעד ךיז טָאה ןעמ .ביור םוצ ןעמונעג ךיוא

 ,טעטש עשישטייד יד ןופ ןדיי יד ףיוא םעלַא רַאפ ןוא גנורעקלעפַאב רעכעל

 ןבָאה ,טכַאמ רעקיטרָא רעד ןופ ףליה רעד ןופ קידנסינעג ,עטשרע יד

 ;רעלַאפנָא ליפ טעגרהעגסיוא ךיוא רָאנ טלעטשעגנגעקטנַא זיולב טשינ ךיז

 יז ,טרילָאזיא ןוא טמַאזנייארַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה (ןדיי יד) ,עטייווצ יד

 .תוחוכ ענעגייא ףיוא רָאנ ןענעכער טנָאקעג ןבָאה

 טוג ןעוועג ןענעז דנַאלשטייד ןיא תוליהק עשידיי יד סָאװ ,םעד ץָארט

 טנָאקעג ,טייהרעדנימ עניילק סלַא ייז ןבָאה ,םערָא טשינ ןוא טריזינַאגרָא

 -ַאבמוא יד ןלעטשנגעקטנַא טנָאקעג ןבָאה סָאװ ןוא .ךיז ףיוא רָאנ ןלעטש

 טצעהעגרעטנוא ,הנחמ רעשיטַאנַאפ רערעטצניפ רעקיזיר ַא ןדיי עטנּפָאװ

 ?ערעדנַא ןוא רעטיר ,םיחלג ךרוד

 רשוי ןוא תמא ןופ גיז ןיא ןביולג רעד --- לַארָאמ עקרַאטש רעייז רָאנ

 חוכ רעקיטסיײג רעד טָא ןכערברַאפ ןוא טלַאװעג ,שינרעטצניפ רעביא

 דנַאלגנע ,דנַאלשטיײיד ןיא תוליחק עשידיי יד ןופ רעוועג סָאד ןעוועג זיא

 ןלַאטָאט ףיוא ,רַאפעג רעטסערג רעד ףיוא עטלעטשעגסיוא ,ךיירקנַארפ ןוא

 .ןגוצ-ץיירק ןופ הפוקת רעמַאזיורג רעד ןיא םוקמוא ןשיזיפ

 ןוא גנוקידייטרַאפ ,דנַאטשרעדיװ רעייז ןופ גנוטיידַאב עשירָאטסיה יד

 .ךיירקנַארפ ןופ ּפָא ריא טצענערג סָאװ ,דנַאלשטייד ןיא ךייט ַא 2
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 -רוא רימ ןענעק ,רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןעמונעגנָא טָאה רעכלעוו ,םשה-שודיק

 (רעכיב) םיסקנּפ-הליהק עטעװעטַארעגּפָא ןופ ןגוצסיוא ,סקינָארכ טול ןלייט

 עשירָאטסיה טיול (דָאירעּפ-סנַאסענער ןיא ןיוש) רעטעּפש ןוא םישודק ןגעוו

 .קרעוו

 י"רַאַאב יד ןבָאה רעקירָאטסיה ןשידיי םעד רַאפ גנוטיידַאב עסיורג ַא

 רזעילא יוװ עכלעזַא -- דנַאלשטייד ןיא רעקינָארכ עשידיי יד ןופ ןעגנוטעב

 .ערעדנַא ןוא ןָאב ןופ םירפא ,ץניימ ןופ המלש .סמרָאװ ןופ

 ןוא תוטיחש עמַאזיורג יד ןופ תודע עקידעבעל ןעוועג ךָאד ןענעז יז

 םעד ךיוא רָאנ ,טיוט םעד זיולב טשינ טמעטָאעגנײרַא ןבָאה ייז .ןעמָארגָאּפ

 ערעייז ןופ ,שטנעמ ןופ ךַאז רעד ןיא ןביולג ןפיט ןוא טומנדלעה ,רעיודסיוא

 וצ רעדייא ,םשה-שודיק ןבילקעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעדירב ןוא רעטסעווש

 .ןײלַא ךיז וצ גנוטכַארַאפ ןיא ןבעל

 ,עזעיגילער --- תוניק ןוא תוחילס ךיוא זבילברַאפ ןענעז טייצ רענעי ןופ

 "עג ןוא טָאג ייב םימחר ןטשבעג טָאה ןעמ ווו ,תוליפת-םירימז עקיטעמוא

 .שפנ-תריסמ ןשידיי םעד טרעדליש

 סמרָאװ ןופ הדוהי ןב רזעילא יבר ןופ תוחילס יד ןופ רענייא ןיא

 : רימ ןענעייל

 ןופ הליהק רעקילײה רעד רעביא ךיא ןייוו ןרערט עקיטולב טימ;

 -רַאמ יד ןופ לרוג רעד .ץרַאה ןופ סױרַא ךיז טסייר יירשעג ייוו ַא .סמרָאװ

 ןבעל סָאד ןעוועג בירקמ ןבָאה עכלעוו ,טסייג ןופ ןדלעה ,ץניימ ןופ רעריט

 סָאד ,טולב ןסָאגרַאפ רעזנוא טשינ סעגרַאפ ,טָאג ,ָא ,ןביולג ןקילייה םעד

 סלַא טגנערבעג ןבָאה ןרעטלע יד עכלעוו ,רעדניק ערעזנוא ןופ טולב

 ."ןברק
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 קיטע ןוא עטכישעג ןופ טכיל ןיא םשה שודיק

 רעכעלרעטלַאטימ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 ךיז טפור סָאװ ,גנופַאש יד זיא (גנוביירש-עטכישעג) עיפַארגַאירָאטסיה
 ,קינָארכ

 סָאװ ,ןשינעעשעג ןופ גנוביירשרַאפ ַא ןעוועג סָאד זיא לייטנטסרעמ

 ןיא קידנעיײגניײרַא טשינ .,ןעגנוריסַאּפ יד ןבעגעגרעביא שיגָאלָאנָארכ טָאה

 ,תוביס ערעיײיז

 -עג קיטכעמלַא טָאה'ס ןעוו ,רעטלַאלטימ ןלַאדָאעפ ,ןשיאעּפָאריײא ןיא

 טשינ עטכישעג וצ גנַאגוצ רעד טָאה ,םענַאב-טלעוו רעזעיגילער רעד טשרעה

 רעקירָאטסיה יד ,ןטקַאפ יד ןבײרשַאב ןופ ןעמַאר יד רעסיוא סױרַא טנָאקעג

 טָאה סָאװ ,םזילַאיצנעדיװָארּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז

 ןיא גנושימניירַא רעכעלטעג רעד ןופ טַאטלוזער סלַא ץלַא טריטערּפרעטניא

 -טכישעג םעד טנכייצעגנָא טָאה ןליוו סטָאג .רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןופ ןבעל

 ,גנַאג ןכעל

 רעד ןופ ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןופ ,עיצַאמרָאפסנַארט ןופ סעצָארּפ רעד

 טירש עטשרע יד .רעגנַאל ַא זיא ,טפַאשנסיװ ַא ןיא ערעל רעשירָאטסיה

 ןיא רעטעּפש ןוא םוטרעטלַא ןיא רעקירָאטסיה ענלצנייא ךרוד טכַאמעג ןרעוו

 -רָאפ עכעלטפַאשנסיװ עטשרע יד ףיוא ןעמוק ןַאד .הפוקת-סנַאסענער רעד

 -סילַאנָאיצַאר יד ןוא םירוקמ וצ גנואיצַאב עשיטירק ַא ,ןדָאטעמ-סגנוש

 ,ןשינעעשעג ןופ גנושטייטסיוא עשיגָאל-שיט

 ןָאק רעקירָאטסיה רעד ןעוו ,סעיצולָאװער עזַאושזרוב עטשרע יד ךָאנ

 ןוא קיטסַאלָאכס ,סעמגָאד עזעיגילער-ךעלכריק יד ןופ ןעיײרפַאב ןיוש ךיז

 םזירָאטסיה רעד ךיז טקיטסעפַאב ןוא ףיוא טמוק ,ןעגנוגלָאפרַאפ רַאפ קערש

 יד ןכלעוו טיול ,ןטכַארט ןכעלטכישעג-ךעלטפַאשנסיװ ןופ ּפיצנירּפ רעד ---

 -סיה ,עוויטקעיבָא רעטנוא טגיל רעקלעפ ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג

 ןצעזעג עשירָאט
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 -טסּפוּפ-שילױטַאק רעד טימ ,רעטלַאטימ ןשיאעּפָאריײא-ןלַאדָאעּפ ןרַאפ
 ןרָאװעג טכַארטַאב ןעקנַאדעג עכלעזַא ןענייז ,רוטַאטקיד רעקיטכעמלַא רעכעל

 -ָאטיזיווקניא רעד ,ןפיוה-רעטייש רעד טָארדעג טָאה ייז רַאפ .עיזערעה סלַא

 ,עפ-ַאד-ָאטױא רעשיר

 גנַאל ךיז עיפַארגָאירָאטסיה עכעלרעטלַאטימ יד טָאה ךיוא רעבירעד

 טשינ רעבָא טריפַארגָאטָאפ רָאנ טָאה עכלעוו ,קינָארכ רעד ייב ןטלַאהעג

 -עג ןכעלשטנעמ ןופ גנוצענערגַאב ןופ טכורפ ַא ןעוועג זיא יז .טשרָאפעג

 יד ןופ עטנכייצעגנָא ,ןצענערג יד ןגייטשוצרעביא םיא ןרעװרַאפ ןופ ,קנַאד

 ,םירפס עקילייה יד ןוא ןטעטירָאטױא עכעלכריק

 -ַאטסיה עשידיי-שיּפיט ןייק ןעוועג טשינ קינָארכ יד זיא ןעעז רימ יו

 זיא דישרעטנוא רעד .ענײמעגלַא ןַא רָאנ ,רעטלַאלטימ ןופ גנופַאש עשיר

 -טסירק יד וצ ץַאזנגעק ןיא ךיז ןבָאה רעקינָארכ עשידיי יד סָאװ ,רעד רָאנ

 עכעלכריק רעדָא ,עכעלטשריפ ,עכעלגינעק ןופ טשינ טריטורקער עכעל

 ,תוטיחש ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ עטעװעטַארעג ,ןשטנעמ ןופ רָאנ ,רעביירש

 טיוט םעד ,םוטרעריטרַאמ עשיגַארט סָאד טבעלעגרעביא ןיילַא ןבָאה עכלעוו

 .רעטסעוװש ןוא רעדירב ןופ םוקמוא ןוא

 -ײרשַאב ַא זיולב טשינ ןענייז רעטלַאלטימ ןופ סקינָארכ עשידיי יד

 ןופ "םירישה ריש , רעשיטַאמַארד ַא רָאנ ,ןשינעעשעג עשיגַארט ןופ גנוב

 החיצר ןופ ןעגנוגנידַאב עטסמַאזיורג יד ןיא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןטעליוקעג ַא

 "רעדיוו ןשילַארָאמ ןייז טלעו רעד ןזיוועג ,םוקמוא-ןס;מ ןופ ,דרָאמ ןוא

 .ןביולג ןייז וצ טפַאשיירטעג ןייז ,דנַאטש

 טביירש "עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנוטיידַאב יד; : טעברַא ןייז ןיא

 : ווָאנבוד ןועמש

 רעד ןוא טייצ רעשילביב רעד ןופ לארשי קלָאפ עטמירעג סָאד;

 בא .קלָאפ עקיבלעז סָאד זיא -- רעטלַאלטימ ןופ ַאדוי רעטעטכַארַאפ

 טָאה ,קוק-טלעוװ ןזעיגילער ַא טייהשטנעמ רעד ןעקנָאשעג טָאה לארשי

 סָאװ ,חוכ ַא ןופ ליפשייב ןרַאברעדנוװ ַא טלעוו רעד ןזיוועג ?אדוי , רעד

 -ַארָאמ יד טָא .ןעגנוגייצרעביא ענייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןייז רבוג גנידצלַא ןָאק

 עלַא סיעכהל ףיוא םערוטש ןיא ןוא טכַאנ ןיא טייקנקַארשרעד-טשינ עשיל

 טרעדָאפ סָאװ ,עמַארד ַא טשינ ץלַא סָאד זיא ןעד יצ --- לַאזקיש ןופ ּפעלק

 סָאװ ,טסייג ַא ןופ דליב ערַאברעדנוװ סָאד טָא ? דובכה-תארי ןטסערג םעד
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 ןּפַאכרַאפ םענייא ןדעי זומ ,רעּפרעק ןופ ןצרעמש עלַא רעביא טריפמואירט
 ,"ןצרַאה םייב

 5 א
+ 

 יד ןרעהעג רעטלַאלטימ ןשידיי ןופ סקינָארכ עטסשיגַארט יד וצ

 ,ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא יוװ .ןגוצ-ץיירק יד ןופ הפוקת רעד ןיא ענעפַאשעג

 -עג ךיז ןבָאה ייז ףיוא .תונברק-ןסַאמ עטשרע ערעייז ןעוועג ןדיי ןענייז

 עכלעוו ,רעגערט-ץיירק .עטריזינַאגרָא טשינ ךָאנ תונחמ עטשרע יד ןפרָאװ

 -ָאטש ןוא םירעיוּפ עלַאדָאעפ עשיטַאנַאפ ,ערעטצניפ ןופ ןענַאטשַאב ןענייז

 -ײרשַאב רעד ףיוא ,ליּפשיײיב סלַא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל .טייקמערָא עשיט

 המלש -- ץניימ טָאטש רעשישטייד רעד ןופ רעקינָארכ ןשידיי ןופ גנוב

 .ןועמש רב

 -עגיליורג יד טרירוַאטסער רע טָאה תודע עקידעבעל ןופ ךמס ןפיוא

 ;ןשינעצש

 -יזיר ןָא ןעמוק ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטייד ןופ ,1096 רָאי סָאד זיא'ס
 ןופ השרד רעד טיול ,רעגַאב רעייז .ץניימ ןייק רעגערט-ץיירק תונחמ עק

 ,םילשורי ןייק ןעמוקוצנָא זיא ,ןָאמרעלק ןיא ןטייווצ םעד ןַאברוא טסּפױּפ
 ןסוזעי ןופ רבק םעד "רענידנצעג עניירמוא, יד ןופ ןעײרפַאב ןפרַאד ייז יו

 ,םוטכייר ןוא טייהיירפ ,דרע טרָאד ןעמוקַאב ןוא

 םעד; ןוא "טָאטש עקילייה יד, םירעיוּפ עטלמוטעצ יד ןכוז םוטעמוא

 (רעבַארַא ןוא ןקרעט יד) "ןימ-ןשטנעמ םענעברָאדרַאפ ,ןקיטכערטרעדינ

 ןליוו ?טסייג-ספמַאק , םעד טָא .ןבײרטרַאפ ןוא ןעמוקייב ןפרַאד ייז עכלעוו

 ןטלַאהפיוא זיירּפ ןדעי רַאפ ןגוצ-ץיירק יד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפיוה יד

 לייורעד ןעמ טזייו ,טייוו ךָאנ ןענייז ןקושזדלעס-ןקרעט יד יו ױזַא ןוא

 .ןדיי יד ףיוא --- ןברק ןטייווצ ַא ףיוא ןָא

 -סיוא רעגערט-ץיירק תונחמ יד רַאפ ןענעייל רעצעה עטקישעגרעטנוא

 ןכלעוו ,סוטסירק סוזעי ןופ געװיַאטָאגלָאג ןופ ,טנעמַאטסעט םעיינ ןופ ןגוצ

 ענעקָארשרעד יד ןופ תוחומ יד ןיא ןוא .ןדיי יד טכַארבעגמוא ןבָאה'ס

 קינָארכ רעד טיול טריטיצ) : קנַאדעג ַאזַא טגײלעגניירַא טרעװ םירעיופ

 :(ץניימ ןופ ןועמש רב המלש ןופ

 רבק םעד ןכוזוצסיוא ןיירַא געוו ןטייו םעניא ןעיצ רימ ,רָאנ טעז
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 ךיז ןעניפעג ָאד ןוא ,םילעמשי יד ןיא ןעמענ וצ המקנ ןוא ןסוזעי ןופ

 טייהרעקידלושמוא ,טכַארבעגמוא ןבָאה ןרעטלע סנעמעוו ,ןדיי זדנוא ןשיווצ

 ןוא ייז ןיא ןייז םקונ ךיז רעירפ רימָאל ָאט .טָאג רעזדנוא טקיציײרקעג ןוא

 רעמ לָאז דיי ןעמָאנ רעד זַא ,ױזַא ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןופ ןקיליטרַאפ ייז

 רעזדנוא ןעמעננָא ןוא רימ יו ןרעוו ייז ןלָאז רעדָא ,ןרעוו טנָאמרעד טשינ

 ."הנומא

 -ייה רעד ןיא טשינ ןעגנַאגעג טרָא ןטשרע ןפיוא זיא ָאד זַא ,רָאלק

 רעד ןוא סוטסירק סוזעי ןופ רעגנעהנָא עיינ ןעגנערב ןופ עיסימ רעקיל

 ,דרָאמ ןוא ביור ןכעלנייוועג ןיא רָאנ ,ךריק רעשילױטַאק

 בָאה סָאד ןעמונעגוצ ,רעזייה עשידיי יד טרימָארנָאּפ ןעמ טָאה םדוק

 ,רעמיטנגייא יד טעגרהעגסיוא םעד טימ לעלַארַאּפ ןוא סטוג ןוא

 : רעקינָארכ םעד ןדער ןזָאל רימָאל רעבָא

 יד ,סמרָאװ ןיא תולהק יד ןלַאפַאב ייז ןענייז (יַאמ 18) רייאב ג"כ;

 ןיא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,יד : תונחמ ייווצ ךיוא טלייטעצ ךיז טָאה הלהק

 םעד) ףָאשיב םוצ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ערעדנַא יד ןוא ןעמייה ערעייז

 -עדליוועצ רבדמ םעד ןופ ףלעוו ךיז ןבָאה ןַאד .(טָאטש רעד רעביא רעשרעה

 יז ןבָאה ייז ןעמייה ערעייז ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןגעק טעוװ

 יז .טקיליטרַאפ --- םינקז ןוא םירוחב ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ---

 ?טעװעבַארעג ןוא טרעדנילפעג ןוא טרעטשעצ רעזייה יד ןבָאה

 ןופ ץַאלַאּפ ןיא קעװַא ןענייז סָאװ ,יד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה יצ

 : ? ףָאשיב

 יז ןוא טקידיילַאב סואימ ייז ןבָאה טניירפ יד , :טביירש קינָארכ יד

 ."דרעווש רעד טרעפטנעעגרעביא

 "יהק עשידיי יד זַא ,העידי עמַאזיורג יד ןעמוקעגנָא זיא ץניימ ןייק ןעוו

 ןענייז ,ןטכָאשעגסיוא ןרָאװעג ןענייז סמערָאװ ןוא רעייּפש טעטש יד ןופ תול

 ענייז ,ףָאשיב םעד ,טָאטש רעד ןופ רעשרעה םוצ קעװַא הלהקה ישאר יד

 ףיוא .רעדרעמ יד ןגעק ץוש ייז ייב ןטעבעג ןבָאה ייז .ןפַארג ןוא ןטשריפ

 :(קינָארכ רעד ןופ טריטיצ) רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ייז ןכָאה םעד

 -צַאש רעזדנוא ןיא טלעג ץנַאג רעייא טגנערב :הצע רעזדנוא טרעה,

 קעװַא טייג רעטכעט ןוא ןיז ,ןעיורפ ערעייא טימ ןעמַאזוצ ריא ןוא רעמַאק

 ."ןעיצכרוד ןלעװ רעגערט-םלצ תונחמ יד זיב ,ץַאלַאּפ ספָאשיב ןיא

 : טנכייצרַאפ רעטייוו טָאה רעקינָארכ רעד
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 "םלצ יד ןיא ןרעפטנעוצרעביא זדנוא ידכ ,ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז;

 עקַאט ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמענוצקעװַא ןגעמרַאפ רעזדנוא ידכ ,טנעה סרעגערט

 ןבעגעג רעניד ןוא םירש ענייז ןוא ףָאשיב םעד ןבָאה רימ ...ןָאטעג ףוסל

 רעבָא .ןעװעטַאר זדנוא ןלעװ ייז סָאװ ,רַאפרעד (טלעג-ףיוקסיוא) דחוש

 ןיא זדנוא ידכ ,גנודעררעביא ןייק ןוא דחוש ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס

 ."קילגמוא ןופ ןציש וצ ,ןרָאצ ןופ גָאט

 -ערט-ץיירק יד ןעמוקעגנַא ןענייז טָאטש רעד ןופ ןרעיוט יד וצ ןעוו

 ןגעק ןָאטעג זָאל ַא ךיז ךיילג ןבָאה ייז ןוא טנפעעג טיירב ייז ןעמ טָאה רעג

 .ןדיי יד

 ןרַאפ ןעמענ המקנ רימָאל; :גנוזָאל רעטנַאקַאב ןיוש רעד רעטנוא

 ,ַאכימע ףַארג רעד -- רעריפנָא רעייז טָאה ,"! רעזיילסיוא רעזדנוא ןופ טולב

 ַא ןפרָאװעג -- טולב ךעלרעטירילדַא ןסָאלפעג זיא'ס ןרעדָא סנכלעוו ןיא

 ...דיי ןופ ןעמָאנ ןיא --- ןדיי עזָאלצוש ,עטנּפָאװַאבמוא יד ףיוא רעביור הנחמ

 ,((תרצנ ןופ סוזעי) ירצונה עושהי

 ; ןבירשרַאפ טָאה רעקינָארכ רעד

 ,(1096 יַאמ ןט-25 םעד) ןויס שדוח שאר ,טייצ-גָאטימ ןעוועג זיא'ס,

 טימ ןעמוקעגנָא זיא םידוהיה ררוצ ןוא עשר רעד ,ַאכימע ףַארג רעד ןעוו

 -עג ןבָאה'ס ..טנפעעג םיא ןבָאה עשיטָאטש יד ןוא רעיוט םוצ לייח ןייז

 ןזיב קע ןייא ןופ טלופעגרעביא ןעוועג זיא ץניימ זיב ,תונחמ טמָארטש

 ןגָאירַאפ לָאז ןעמ זַא ,ןפורסיוא טזָאלעג טָאה אכימע אנוש רעד ,ןרעדנַא

 -עגוצ ןבָאה סָאװ ,טייל ספָאשיב םעד ...(ןדיי) טָאטש רעד ןופ םיאנוש יד

 ןיא טרעפטנעעגרעביא ייז ןוא ןפָאלטנַא עטשרע יד ןענייז ,ןפלעה וצ טגָאז

 זיא ןײלַא (דראהטור) ףָאשיב רעד ךיוא .רעגערט-ץיירק יד ןופ טנעה יד

 ,"ןפָאלטנַא

 יד ייב גנוניוטש ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא טעשעג ןַאד ןוא

 ,טפַארק רעטנפָאװַאב רעקידנגיורעביא רעד ןופ קילבנָא ןיא .רעדרעמ |

 עלַא .ףמַאק םעד ףיוא ןדיי ןעמענ ,טיוט ןוא הלּפמ רעכעלדיימרַאפמוא

 שירָאגעטַאק ןרעװ ,דמש םעד ןעמעננָא ןוא ךיז ןבעגרעטנוא ןופ ןגָאלשרָאפ

 רָאנ ןבעל סָאד זיולב טשינ ןקידיײטרַאפ וצ טסילשַאב ןעמ .ןפרָאװעגּפָא

 ,טכער ןוא עדריוו עכעלשטנעמ יד ,דובכ ןלַאנָאיצַאנ ,ןשידיי םעד םעלַא רַאפ

 : ןבירשרַאפ טָאה רעקינָארכ רעד

 -רעד עלַא ךיז ןוא טרוגעגנָא ךיז ןבָאה ץַאלַאּפ ספָאשיב ןיא ןדיי יד,
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 טימ טנפָאװַאב ,סרעצנַאּפ ןָאטעגנַא סיורג זיב ןיילק ,רעיוט םוצ טרעטנענ

 ןענַאטשעג זיא ,סנרּפ רעד ,םלושמ רב סומינולק 'ר ןוא ןֿפָאװ-סגירק

 ,רעיוט ןטימ ןזיב ערעדנַא יד טימ סנייא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא .שארב

 ןבָאה ס ןוא קלָאפ ןייז ףיוא ןלַאפעג רעווש זיא ארוב םענופ טנַאה יד רעבָא

 רעייז ידכ ,ףיוה ספָאשיב ןיא ןדיי יד ןגעק ןטסירק עלַא טלמַאזרַאפ ךיז

 ."ןטָארוצסיױא ןעמָאנ (סנדיי יד)

 -סטָאג יד ןיא םיפתוש ןענופעג ךיילג רעדרעמ יד ןבָאה ןעעז רימ יו

 ךיוא טייהנגעלעג רעד ייב ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק עשיטָאטש עקיטכרָאפ

 טנָארפ רעכעלטייהנייא, ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה ױזַא .ןסינעג סעּפע טלָאװעג

 ןיא ןבָאה עכלעוו ,סוטסירק סוזעי ןופ רעדניק עקיטכרָאפסטָאג; עלַא ןופ

 יװ ,ןטייוצ םעד ןבָאה ביל טסלָאז  :ןטָאבעג עקילייה ענייז ןופ ןעמָאנ

 טשינ טסָאה וד עכלעוו ,םיאנוש ענייד ךיוא ןבָאה ביל טסלָאז !ןיילַא ךיז

 בָאה שידיי וצ "עביל רעקילייה, ןופ טנָארפ ַא -- *! ןטּפשמ וצ טכער ןייק

 -לושמוא רעטנזיוט טעדרָאמעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ןעמָאנ ןיא ,סטוג ןוא

 ,ןעגנַאזעג-ביול ןוא תוליפת עסייה טימ ןוז סטָאג טקנַאדעג ןוא ןשטנעמ עקיד

 ןטרעו עשיטע ,עכעלשטנעמ עלַא ןופ גנונעקיילרַאפ רעקיזָאד רעד

 עכעלשטנעמ רעייז טלעטשעגנגעקטנַא תונברק יד ןבָאה ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,ץלָאטש ןוא עדריוו

 ; ןבירשרַאפ טָאה רעקינָארכ רעד

 רעטצנעפ יד ןופ רעבליז ןוא דלָאג ןפרָאװעג ןבָאה ןעיורפ עמורפ ,

 גנַאל ױזַא טלעג סָאד ןכוז ןטימ ןטלַאהוצפיוא טכוזעג ייז ןוא םיאנוש יד וצ

 הטיחש יד טקידנעעג ןבָאה ןלעװ (רענעמ ןוא ןעיורפ עשידיי יד) ענעי זיב

 טנעה ענעגייא טימ ןבָאה סעמַאמ .רעטכעט ןוא ןיז ענעגייא ערעייז רעביא

 יד זַא ןוא ןליוו סטָאג ןָאט וצ ידכ .רעדניק ענעגייא ערעייז ןטכַאשעג

 יז ןבָאה ,רעביטש יד ןיא ןיירַא ןוא ןריט יד ןכָארבעגסיױא ןבָאה םיאנוש

 -עגוצ ןבָאה ייז .טולב ןגייא רעייז ןיא ךיז ןעקנירט סָאװ ,ןשטנעמ ןענופעג

 ךָאנ טָאה'ס רעװ ןוא טעקַאנ ןעמעלַא ןָאטעגסיױא ,ןכַאז-טרעוו עלַא ןעמונ

 ."טזָאלעגרעביא טשינ םענייק ,טעגרהרעד ייז ןבָאה םעד -- טבעלעג

 ןהדוהי 'ר ןופ בייוו סָאד ,רשא ןב קחצי תב לחר ,תקדצ עגנוי יד,

 ריפ :(ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז ווו רעמיצ ןיא) סעטרבח יד וצ טגָאזעג טָאה

 יז ..ןעמָאנ סטָאג רעדניק עניימ טימ ךיוא עשז-טקילייה ,ךיא בָאה רעדניק

 ,סיוש םוצ טעילוטעג ייז ןוא ןיוש ענעטכָאשעג עלַא ןעמונעג ךָאנרעד טָאה
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 ןעמונעג ייז ןבָאה ,רדח ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה רעדרעמ יד ןעוו ןוא
 ,ןטלַאהַאב סיוש ןיא טסטלַאה וד סָאװ ,טלעג סָאד ביג; : ריא וצ ןעיירש

 יד ךיוא ייז ןבָאה ,רעדניק ענעטכָאשעג יד ןעזרעד ןבָאה יז זַא,

 -ומ , :ןבירשעג טייטש'ס יוי ןרָאװעג םיוקמ זיא'ס ןוא .טעגרהעג עמַאמ

 ,(14'ז יעשוה) "זרָאװעג טקאהעצ ןענייז רעדניק טימ סרעט
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 רעקינָארכ עכעלטסירק עשילגנע יד ןעגנערב דליב שיטנעטיוא ןַא

 ןופ ןָאטײנ ךַאנָאמ רעד ןוא גריובוינ ןופ םַאיליו רעכעלטסייג רעד --

 רעשילגנע רעד ןיא ןדיי רעביא הטיחש יד ןבײרשַאב ייז ןעוו ,רעטסעל

 ,ןגוצ-ץיירק יד ןופ טייצ רעד ןיא קרָאי טָאטש

 :טרָאד ןענעייל רימ

 'ר בר ןטמירַאב םעד -- ןקז םענופ ףור ןפיוא ןדיי יד ןבָאה דלַאב;

 ןוא בָאה רעייז טנערברַאפ ,ךיירקנַארפ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,בוטיםוי

 םעדכָאנ ,תורישע רעייז ןופ ךייר ןרעװו טשינ לָאז אנוש רעד ידכ ,סטוג

 שודיק וצ טיירגעגוצ ךיז ייז ןבָאה ןענערב ןביױהעגנָא טָאה ךָאד רעד יו

 ,ןעיורפ ערעייז טכַארבעגמוא ןבָאה קיטומ רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ יד .םשה

 ."ןעמוקעגמוא םורַא ױזַא ןענייז עלַא .רעדניק יד רעטעּפש

 עטרילָאזיא ,עטנּפָאװַאבמוא עכַאװש יד ןבָאה געט-ליורג ענעי ןיא

 סָאד ,ןבעל סָאד יװ ,רערעייט ךַאז ַא ָאד זיא'ס זַא ,טלעוו רעד ןזיוועג ןדיי

 -ַאב עלַא ןיא ןקידיײטרַאפ ןָאק ןעמ ןכלעוו ,דובכ רעכעלשטנעמ רעד זיא

 ,ןעגנוגניד

 -שודיק ןפיוא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,רעטלַאלטימ ןופ ןדיי רעטנזיוט

 "וד עקידנעמוק רַאפ "ַאקיָארעה; עכעלברעטשמוא ןַא ןבירשעג ןבָאה ,םשה

 ףירגַאב ןכעלקריוו םעד -- ןביולג ןופ טיידַאב םעד ןזיוועג ןבָאה ייז .תור

 .ןבעל ןופ ךיוא אלימב ,ץלַא ןופ רערעייט זיא סָאװ ,טייקילייה ןופ

 ,רעטלַאלטימ ןיא םזיאָארעה-ןסַאמ ןשידיי ןופ לטנַאמ רעזעיגילער רעד

 עויסערגָארּפ טעמכ עלַא .רעטקַארַאכ ןשידיי שיפיצעּפס ןייק טשינ טגָארט

 -עג ןבָאה ,הפוקת רעשירָאטסיה רעגנַאל רעד ןופ ןלַאעדיא ןוא ןעגנומערטש

 .םרָאפ רעזעיגילער ַא ןיא קורדסיוא רעייז ןענופ

 ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,אלאראנאוואס רענַאקינימָאד רעד

 ןפורעג טָאה ,ץנערָאלפ ןיא רעייצידעמ יד ןגעק (1494) דנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא
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 ןוא טייקנברָאדרַאפ רעד ןגעק ,סוטסירק סוזעי ןופ ןעמָאנ ןיא ןטערטוצסױרַא

 "יטערעהג סלַא ןעמוקעגמוא זיא רע .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ םוטכייר

 ,ןפיוה-רעטייש ןופ ןעמַאלפ יד ןיא "רעק

 = יא
+ 

 "וה רעד ןופ לגילפ רערענָאיצולָאװער רעקניל רעד -- ןטירַאבַאט יד

 -עג ןבָאה עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא ןכעשט ןיא גנוגעװַאב-ןטיס

 ןבָאה ,קלָאפ ןופ גנואיירפַאב רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ טפמעק

 יָאעדיא רעכעלטסירק ,רעטרימרָאפער ַא ןיא םַארגָארּפ רעייז טקירדעגסיוא

 .עיגָאל

 "םירעיוּפ ןלָאדָאעפיטנַא ןטסערג םעד ןופ רעריפ רערַאדנעגעל רעד

 סַאמָאט -- (1525) טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא דנַאלשטייד ןיא דנַאטשפיוא

 -ָאטוא ַא טימ ןעמוקעג זיא ,וַאקיװצ ןופ חלג רעשילױטַאק ַא ןײלַא ,רעצנימ

 סוזעי ןופ ךיירגינעק ןקירָאיטנזױט ַא ןגעוו םַארגָארּפ ןשיטסינומָאק-שיּפ

 ,סוטסירק

 עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעשילגנע רעד ןופ עזַאב עשיגָאלָאעדיא יד

 -ָאפעג טָאה רעכלעוו ,םזינַאטירוּפ רעד ןעוועג זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא

 ןשינעביילברעביא עשילױטַאק עלַא ןופ גנוקיטייזַאב עטולָאסבַא יד טרעד

 עשימיור יד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ךריק רעשינַאקילגנַא רעד ןיא

 ,ןטסּפױּפ

 .ךס ַא ךָאנ ןעגנערב טנַאקעג ןעמ טלָאװ ןליּפשייב עכלעזַא

 רעד ןעמ טָאה רעפסָאמטַא רעכעלרעטלַאלטימ רענײמעגלַא רעד ןיא

 -נגעקטנַא טנָאקעג ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ רוטַאטקיד רעטולָאסבַא

 ךיוא .ןירטקָאד עזעיגילער עטרימרָאפער ,עכעלשטנעמ רעמ ַא רָאנ ןלעטש

 טַאהעג טָאה ןשירַאברַאב ןוא ןכעלשטנעממוא ןגעק ,טסעטָארּפ רעשידיי רעד

 .רעטקַארַאכ ןזעיגילער ַא

 ,ןבירשעג רעריטרַאמ עשידיי רעטנזיוט ןבָאה ןפוא ןזעיגילער ַא ףיוא

 -- לַארָאמ עכעלשטנעמ:ףיט ַא ןופ ןטָאבעג יד טולב םענעגייא םעד טימ

 "נוא ,טייהניימעג רעדעי וצ טפַאשרענגעק רעקימַאלּפ ןופ קורדסיוא םעד

 ,החיצר ןוא גנוקירדרעט

75 





 םערוטש-טנאשענער רעד

 גנוקעדטנַא סלַא טריטסעפינַאמ ךיז טָאה סנַאסענער רעד;

 ."שטנעמ ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ

 + 3/ח250/ח06ח0!1 51 ח8חו16510 0006 50006048 06

 חוסחסס 6 606/!'טסזחס +.

 (סוסס 06118 1/01ז8ח0018.)





 ,עכאפע-טנאסענעד יד
 ןטטנעמ ןוא ןכידרטש-טּציוה עריא
 (1 ָאטנעמיצסַאניר , קורדסיוא םעד טצונַאב טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 -נוהרָאי ןט-16 ןופ רעקירָאטסיה-טסנוק רעשינעילַאטיא רעד ןעוועג זיא

 ."רעלטסניק עסיורג ןופ ןבעל סָאד , ךוב ןייז ןיא ירַאזַאב ָאנַאדרָאשזד טרעד

 טסנוק רעיינ ַא ןופ גנולקיװטנַא עקיטייזלַא יד םיא ךרוד ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ,רוטַאנ יד ןענרעלרעד ףיוא ,טריזַאב ךיז טָאה סָאװ

 -עג ןוא רעקירָאטסיה ,רעביירש ךיוא ,רעלטסניק רָאנ טשינ רעבָא

 רעיינ ַא ןופ טרובעג םעד טריטּפעצקַא ןבָאה (2 טייצ רעד ןופ עטנרעל

 ,עכָאּפע

 ,םעד ךרוד קידנכיירטשרעטנוא (3 ןטסינַאמוה ןפורעגנָא ךיז ןבָאה ייז

 ןופ ןשרָאפ ןכעלרעטלַאלטימ םעד טימ ןסירעגרעביא לַאקידַאר ןבָאה ייז זַא

 םעד ןעגנוריסערעטניארַאפ ערעייז ןופ רעטנעצ ןיא טלעטשעג ןוא ןכעלטעג

 .שטנעמ

 ןיא רָאנ ,ןעגנושרָאפ ןיא זיולב טשינ טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד רעבָא

 יד ןפרָאװעג טָאה םזינַאמוה רעד .גנונעדרָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא לַארָאמ

 ליוװ ןייז רַאפ גרָאז ןופ ,טכער ענייז ןוא שטנעמ ןרַאפ גנוטכַא ןופ גנוזָאל

 ןיא ןעגנוגנידַאב עכעלטפַאשלעזעג ןפַאש ןופ ,גנולקיװטנַא עקיטייזלַא ןוא

 ,ןכיירגרעד סָאד לָאז (שטנעמ רעד) רע עכלעוו

 ןסירעגכרוד טָאה סָאװ םָארטש-טכיל רעקיטכעמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 .טרובעגרעדיוו ,סנַאסענער טײדַאב סָאװ (1

 .טרעדנוהרָאי 16-14 (2

 .עטנעמ ַא -- ָאמָאה טרָאװ ןשינײטַאל ןפ 6
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 ןייז טימ רעטלַאלטימ ןשיטַאנַאפ ,ןלַאדָאעפ ןופ קערש ןוא שינרעטצניפ יד

 -יורג רעד טימ ;ןטעטירָאטױא ןופ טלוק ןוא קיטסַאלָאכס ,םזיטנַארוקסבָא

 -ַאיטסעב ןוא םירעױוּפ-ענישטנַאּפ ןענָאילימ ןופ עיצַאטַאולּפסקע רעמַאז

 ,קנַאדעג ןעיירפ ןגעק רָארעט ןשיל

 -עלטפַאשלעזעג רעיינ רעד ןופ רעקיטערָאעט ןוא רעגערט-ןענָאפ יד

 ,םוטרעגריב ןופ ןגָאלָאעדיא יד ןעוועג ןענייז גנוגעװַאב-רוטלוק ןוא-רעכ

 ןוא שטנעמ ןופ טייהיירפ : גנורעדָאפ-טּפיױה סלַא טקורעגסױרַא ןבָאה סָאװ

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל ךעלקילג ַא ףיוא טכער עמָאקלופ ענייז

 רעשימיור-שיכירג טלַא רעד ןופ סנַאסענער ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד

 ,רעקירָאטסיה עסיוועג ןזייופיוא רעטעּפש טלָאװעג ןבָאה'ס יװ ,רוטלוק

 ריא ןופ עזַאב יד .רעזַאושזרוב ַא -- רוטלוק רעיינ ַא ןופ טרובעג ַא רָאנ

 ןַאד ךיז טָאה עכלעוו ,קימָאנָאקע ריא טימ טָאטש יד ןעוועג זיא םוקפיוא

 .עשיטסילַאטיּפַאק סלַא ןרימרָאפ וצ ןביוהעגנָא

 ךיז ןביוה'ס .הפוקת רעשימרוטש ַא ןיא ףיֹוא טמוק רוטלוק עיינ יד

 רעד ןופ -- חוכ ןכעלטפַאשלעזעג םעיינ םעד ןופ ןפירגנָא עטשרע יד ןָא

 -רע יד ןוא גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןגעק עיזַאושזרוב רעקידנעמוקפיוא

 -ַאטעלָארּפרָאפ) .ןטנעמעלע-סקלָאפ עשיטָאטש יד ןופ ןטירטסױרַא עטש

 עלַאנָאיצַאנ עקיטכעמ ןעײטשטנַא ס ןעוו ,עכָאּפע ןַא ןיא סָאד .(טַאיר

 רעשילױטַאק רעד ןופ רוטַאטקיד יד ןסירעגרעטנורַא טרעוו'ס ןוא תוכולמ

 ,גנואיושנָא-טלעו (4 רעשיאעדיפ ,רעכעלרעטלַאלטימ ריא טימ ךריק

 -נסיוו-רוטַאנ יד ןואק :(5 ןבירשעג סלעגנע טָאה עכָאּפע רעד ןגעוו

 ,רעפסָאמטַא רערענָאיצולָאװער רעד ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טפַאש

 טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאגעג זיא יז .ערענָאיצולָאװער ַא סיואכרוד ןעוועג זיא

 ,רענעילַאטיא עסיורג יד ןופ עיפָאזָאליפ רעיינ רעטכַאװעגפיוא רעד טימ

 -ַאק-ןייּפ יד ןיא ןוא סנפיוה-רעטייש יד ףיוא רעריטרַאמ עריא קידנקיש

 ןוא ןזיר ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה סָאװ ,טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןרעמ

 .?רעטקַארַאכ ןוא טסייג ,טפַאשנסיװ ןופ --- ןזיר ןריובעג

 .טפַאשנסיו רעד רעביא עיגילער יד ,בױלג סעד טלעטש סָאװ 64

 ."רוטַאנ רעד ןופ קיטקעלַאיד; רעד ןיא 5
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 -ער רעד ןופ שטנעמ ןופ ןכירטש-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ? ץכָאּפע-סנַאסענ

 טכוזעג קיבייא טָאה סָאװ ,טסייג רעקיאורמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד;

 ךס ַא טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעשידלעה ןוא רעשימַאניד ַא ,טשרָאפעג ןוא

 ץלַא ןוא םעלַא טימ ךיז טריסערעטניא ,ןכַארּפש ליפ טנָאקעג ,טזיירעג

 ."ןענרעלרעד טלָאװעג

 -ַאושזרוב רעיינ רעד ןופ ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ ןטסנײמַא רעד

 יד .םזילַאודיװידניא רעד ןעוועג זיא גנואיושנָא-טלעו ןוא קיטע רעז

 ,ריקנַאב ,רחוס ןופ טרעדָאפעג טָאה ץנערוקנָאק עלעיצרעמָאק עקידנסקַאװ

 ,טייקטקישעג ,גנוגנערטשנָא טעלפודיווידניא עסיורג ַא ,רעלעירטסודניא

 ןטַאטלוזער עשימָאנָאקע עטוג ןריטנַארַאג טנַאקעג ןבָאה סָאװ טייקשהירב

 .עיצַאלומוקַא-לַאטיּפַאק ןוא ןטסנידרַאפ עסיורג

 ןופ קיגנעהּפָא ןעועג טשינ טציא ןיוש זיא דיחי ןופ גנוטיידַאב יד

 ןוא טײקמַאזטעברַא ןייז ןופ תולעמ עכעלנעזרעּפ ענייז ןופ רָאנ ,םַאטש ןייז

 ,ןטייקיאעפ

 -עבױלגרעבַא ,םענעקָארשרעד-קיבייא ןופ טרָא ןפיוא זיא רעבירעד

 -עגפיוא (6 רחוס-עידליג ןוא רעטסיימ-ךעצ ,ןלעזעג ןכעלרעטלַאלטימ ןשיר

 ןוא ךיז ןיא טביולגעג טָאה סָאװ ,שטנעמ-רחסמ רעשימַאניד ַא ןעמוק

 "גזיורב ןוא ןטנָאזירָאה עטיירב טימ שטנעמ רעכעלטלעוו ַא .םיסנ ןיא טשינ

 טפור "עדריו רעכעלשטנעמ ןגעוװ, טַאטקַארט ןייז ןיא .עיגרענע רעקיד

 ןט-15 ןופ טסינַאמוה ןוא ףָאזָאליפ רעשינעילַאטיא רעטמירַאב רעד סיוא

 :ַאלָאדנַארימ ַאללעד ָאקיּפ טרעדנוהרָאי

 זיא סע ןכלעוו ,שטנעמ ןופ גנומיטשַאב עכיוה ןוא ערַאברעדנוװ ָא,

 ,סָאד ןייז ןוא טבערטש רע סָאװ וצ ,סָאד ןכיירגרעד וצ טכעלגעמרעד

 ,"ליוו רע סָאװ

 ןוא עקיבױלג יד ןופ תוחומ יד ןיא ןלענקנייא ןרָאי רעטנזיוט ךָאנ

 ןטשרע םוצ זיא ,ןזעוו ןייז ןוא שטנעמ ןופ טייקיטשינ רעד ןגעוו עדנעינק
 .טסוטאמושושיואז

 .טַאקידניס -רחוס רעכעלרעטלַאלטימ ַא -- עידליג 6
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 שטנעמ ןרַאפ גנוטכַא ןופ גנוזָאל עכעלשטנעמ יד ןרָאװעג ןפרָאװעג לָאמ

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל ךעלשטנעמ ַא ןופ ,טכער ענייז ןוא

 -סנבעל עלַא ןגעוו גנוצַאשּפָא עזעיגילער-טשינ ןוא עכעלטלעוו יד

 ,טרָאװ םוצ ןעמוקעג זיא ןעמעלבָארּפ

 טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה םזילַאודיװידניא-סנַאסענער רעד רעבָא

 יירפ זיא רע .יירעפיול-דובכ .ןוא (7 םזירטנעצָאגע ,טייקנסירַאפ רעקיליב

 ,טַאטקיד ןוא יירשעג ,טייקטצענערגַאב ,עיזירקָאּפיה ןופ

 סױרַא זיא סָאװ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ,ןעיירפ ןופ זָאעטָאּפַא רעד

 ןוא סעמגָאד:עכריק עכעלרעטלַאלטימ יד ןופ ןטייק יד ןגעק ףמַאק ןיא

 ןופ גנולעטש רעד רַאפ גנוטכַא ןוא טייהיירפ טרעדָאפעג טָאה םזיטַאנַאפ

 "עג ןבָאה ,ןעגנוניימ ןופ גנוציירק ,שיוטסיוא-ןעקנַאדעג .שטנעמ ןטייווצ

 עטנענַאמרעּפ ןוא שטנעמ םוצ עביל ,טייקטושּפ טימ לעלַארַאּפ ןייג טזומ

 ,ּפָאק םעד םעלַא רַאפ רָאנ ,שַאט םעד זיולב טשינ ןרעכיײרַאב וצ גנובערטש

 ןשיכירג-טלַא ןופ זיוועד ןגולק ןופ סנַאסענער ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,(8"ךיז טימ ךיא גָארט גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,ץלַא, : סַאיד ,םכח

 רעשיטילקַארעה-שיטַארקָאס רעד ןופ סנַאסענער ַא ןעוועג זיא סָאד

 ָארּפ ןופ עיטנַארַאג עקיצנייא יד רעכלעוו רַאפ ,קנַאדעג ןופ קיטקעלַאיד

 ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק רעד זיא ,שרַאמסיורָאפ ןוויסערג

 -צעזנעגעק ןופ שױטסיױא-ןעקנַאדעג רעיירפ ,רעכעלטניירפ רעד רָאנ

 ןכעלשטנעמ ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ טפַארק-ביירט יד זיא ןעגנוניימ עכעל

 .תמא םוצ גנובערטש ןוא ןטכַארט

 -טיפ ָאיליסרַאמ טסינַאמוה רעשינעילַאטיא רעד טָאה ךיוא רַאפרעד

 ,הפוקת ענעדלָאג ַא לפייווצ ןָא זיא סָאד= : טייצ ןייז ןגעוו ןבירשעג ָאניש

 ,"טפַאשנסיו רעד ןוא טסנוק רעד טכיל סָאד טרעקעגמוא טָאה עכלעוו

 ןשירָאטסיה; ןייז ןיא טָאה ליעב רעיּפ ףָאזָאליפ רעשיזיוצנַארפ רעד

 םזינַאמוה-סנַאסענער רעד , :ןבירשעג (1615) "ךוברעטרעוו ןשיטירק ןוא

 םזירַאברַאב םעד ןגעק טסעטָארּפ רעכעלטפַאשנסיװ ,רעטרעטסײגַאב ַא זיא

 .?רעטלַאלטימ ןופ

 ןטסגולק ןטסקיטכיו םעד סלַא ,רימ םורַא רָאנ ךיז טיירד ץלַא זַא 07

 .ןןטסעב ןוא

 .ןסיוו זיא רצוא רעטסערג רעד זַא ,טײדַאב סָאו 668
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 ןכעלשטנעמ ןופ סערגָארּפ םעד; סנַאסענער ןיא ןעזעג טָאה רעטלָאװ

 -צניפ ןוא טײקשירַאברַאב רעד ןופ טרָא ןפיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,קנַאדעג

 ."שינרצט

 לישז טרעדנוהָאי ןט-19 ןופ רעקנעד ןוא רעקירָאטסיה רעסיורג רעד

 ,"ךיירקנַארפ ןופ עטכישעג יד; ךוב ןייז ןופ דנַאב ןט-7 ןיא טָאה עלשימ

 ןַא זיא סנַאסענער רעד , :ןבירשעג ,"סנַאסענער , ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ

 ןפרָאװעג טכיל קיטכעמ ַא ,גנואיושנָא-טלעװ רעד ןיא שינערעקרעביא

 ?רעטלַאלטימ ןשילױטַאק ,ןלַאדָאעפ ןופ שינרעטצניפ רעמַאזיורג רעד ןיא

 יד ןוא סנַאסענער רעד זַא ,ןזיועגפיוא רעטשרע רעד טָאה עלשימ

 ןענייז עדייב .רעטקַארַאכ ןבלעז ןופ ןשינעעשעג ןענייז (1 עיצַאמרָאפער

 ןענייז עכלעוו ,ןלַאעדיא יד ןופ (גנַאגפיוא ןגרָאמירפ) רָאיַאק רעד ןעוועג

 ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי ןיא טרָאװ םוצ ןעמוקעג רעטעּפש

 ןגעק 1517 ןיא דנַאלשטייד ןיא רעטול ןיטרַאמ ךרוד ןעגנַאפעגנָא

 ןטספיופ יד א ךריק רעשילױטַאק רעד
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 סנַאסענער ןופ רעטסייג עסיורג יד

 -עילַאטיא ןפיוא הפירש:סטייהיירפ רעקיטכעמ רעד ןופ ןעמַאלפ יד

 רעדנעל טייהרעמ יד ףיוא ןפרָאװעגרעבירַא ךיז ןבָאה טנעניטנָאק ןשינ

 ,עּפָארייא ןופ

 -סנַאסענער עשינעילַאטיא עסיורג יד ןופ קרעװ ןוא ןעקנַאדעג יד

 ,ָאלעשזדנַא-לעקימ ,ישטניוו ַאד ָאדרַאנָאעל ,עטנַאד ,ַאקרַארטעּפ : ןזיר-

 טשרעהַאב ןבָאה ערעדנַא ןוא ײלילַאג ,ָאנורב ,ןַאיציט ,עטנַאמַארב ,לעַאפַאר

 .רעקלעפ עלַא ןופ רעטכעט ןוא ןיז עטסעב יד ןופ רעצרעה ןוא תומשנ יד

 ןייק זייונסַאמ ןַאד ןעמוק רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ליפ

 רעד ןופ טפול יד ןעמעטָאנײרַא ,ערעדנַא ןוא ַאודַאּפ ,קידענעוו ץנערָאלפ

 ,טכַארּפ ןוא טייהיירפ ריא ןופ ,רוטלוק רעיינ

 ןזיירק ןיא טלַאהניא ןוא ןטרעװו עריא רעביא רעהכַאנ ךיוא ןגָארט ייז
 ,עּפָאריײא ץנַאג ןופ רעלטסניק ןוא רעביירש ,עטנרעלעג ןופ

 ןיא עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא יד וצ

 רעד -- עלבַאר ַאוסנַארפ רעביירש רעטמירַאב רעד טרעהעג ךיירקנַארפ

 -קיסייב טָאה רע וו ,(1564) ?לעירגַאטנַאּפ ןוא ַאוטנַאגרַאג , ןופ רבחמ

 -טּפיוה רעייז ןוא ןלַאעדיא ץלַאדָאעפ-שיטעקסַא יד טכַאלעגסיוא שיריטַאס

 עשיטסינַאמוה ,עיינ ַא קידנענעכייצנָא ,ךריק עשילױטַאק יד -- רעגערט

 ,גנואיושנָא-טלעוו

 -יזיוצנַארפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא סולפנייא ןלַאסָאלָאק ַא

 ןיא ?דַאיעלּפ עּפורג-ןטעָאּפ יד טַאהעג טָאה עיזעָאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעש

 ענייז ןיא ןעגנוזַאב טָאה סָאװ ,רַאסנָאר רעיּפ טסינַאמוה-טעָאּפ ןטימ ץיּפש

 ,דיירפ-סנבעל יד ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ יד ןופ טפַארק יד ןטענָאס

 ןט-16 ןיא סנַאסענער ןשזיוצנַארפ ןופ רעייטשרָאפ עסיורג יד ֹוצ

 ןבָאה ,רוטַארעטיל רעשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןופ טיבעג ןפיוא ,טרעדנוהרָאי
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 טפמעקעג טָאה רעטשרע רעד .ןעטנָאמ לעשימ ןוא ןעדָאב ןַאשז טרעהעג

 ןופ רעייטשרָאפ ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא הכולמ רעלַאנָאיצַאנ ג רַאפ

 -ַאפ ןזעיגילער םעד טפמעקַאב ףרַאש טָאה רעטייווצ רעד : ןדנַאטש עלַא

 .קנַאדעג ןעכעלטפַאשנסיוװ-שיטירק ןרַאפ ןדָאב ַא טיירגעגוצ ןוא םזיטַאנ

 *א 8
* 

 קורד ןקרַאטש ןרעטנוא ןעוועג זיא רוטלוק-סנַאסענער עשישטייד יד

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,דנַאל ןיא ןפמַאק עשיטילָאּפ-לַאיצָאס עקיטכעמ יד ןופ

 "םירעיוּפ ןסיורג םעד ןוא עיצַאמרָאפער רעשינַארעטול רעד ןיא טקירדעגסיוא

 ,1525"-1524 ןרָאי יד ןיא דנַאטשפיוא

 :ןרעהעג רעייטשרָאפ עטמירַאב-טלעוו עריא וצ

 ןופ ןשטנעמ עטסטעדליבעג יד ןופ רענייא -- םַאדרעטָאר ןופ םזַארע

 ,?טייקשירַאנ (טייהמוד) רעד ביול ַא; :טעלפמַאּפ ןופ רבחמ ,טייצ ןייז

 "יזיווקניא רעד ןגעק טסעטָארּפ ןקימַאלּפ סלַא ןבירשעגנָא טָאה רע ןכלעוו

 טסיימש רע .םירפס עשידיי עקילייה ןענערב ןעמונעג ןַאד טָאה סָאװ ,עיצ

 רעד ןופ ,םיגיהנמ עריא ןופ ּפָא טָאּפש ,ךריק עשילױטַאק יד קיסייב טרָאד

 ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק ,ןטסּפױּפ יד ןופ עיזירקָאּפיה ןוא טייקשלַאפ

 -- ףיוה ןכעלגינעק ןוא עיטַארקָאטסירַא יד ףרַאש טריקיטירק רע

 -לָאטש ייז; ,"דנַאטש-ןטָאידיא םעד טפַאש סָאװ ,ץכעזיומעג עצנַאג סָאד;

 יד ןופ רעטנוא טשינרָאג טימ ךיז ןדייש ןוא םַאטשתִא רעייז טימ ןריצ

 .(1 "ןעניטערק עטסנרע

 ןָאפ ךירלוא טעָאּפ ןוא טסינַאמוה רעשישטייד רעטמירַאב רעד

 סָאד טעז רע רעכלעוו ןיא ךריק עשילױטַאק יד ףרַאש טפמעקַאב ןעטטוה

 טריזירַאדילָאס רע .דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ קילגמוא ןוא סטכעלש עצנַאג

 רע .ַאקשישז ןַאי ןוא סוה ןַאי ןדלעה-סטייהיירפ עשיכעשט יד טימ ךיז

 -לעוו ןיא ?ןטנַארוקסבָא ןופ ווירב , עריטַאס עטמירַאב יד ןריגַאדער טפלעה

 טזייו (רעדירב-רעטסיולק ןשיװצ ץנעדָאּפסערָאק ַא ןופ םרָאפ ןיא) עכ

 -טצנערגַאב עקיטסייג ןוא םזיטָאידיא רעזָאלצענערג ַא רַאפ סָאװ ,ףיוא רע

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןיא טשרעה'ס טייק

 ןעמ ףרַאד סנַאסענער ןשישטייד ןופ רעייטשרָאפ עטמירַאב יד וצ

 .עטלקיווטנַא טשינ קיטסייג ,ענרעברָאדרַאפ (1
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 -בעה רעד ןופ רענעק רעלופטכַארּפ ַא ,ןילכייר ןַאהָאי ןענעכערַאפ ךיוא

 .הלבק רעשידיי רעד ןוא ךַארּפש רעשיאער

 עכלעזַא ןרעהעג רעײטשרָאפ-סנַאסענער עשילגנע עסיורג יד וצ

 ןַאקעב סיסנערפ ,טעלָאק ןָאשזד ,סורָאמ סַאמָאט יװ רעביירש ןוא רעקנעד

 ,ריּפסקעש םַאיליװ רעטסטמירַאב רעד ןוא

 לא א
2: 

 רעטמירַאב רעד טרעהעג ןזיר-סנַאסענער עשינַאּפש עסיורג יד וצ
 .סעטנַאװרעס לעוגימ ,"טָאכיק ןָאד , ןופ רבחמ

 א א
 :ג

 -ילוּפ רעסיורג רעד ןרעהעג עכָאּפע סנַאסענער רעד ןופ ןזיר יד וצ

 מעָאּפ רעטמירַאב רעד ,קינרעּפָאק יַאלָאקימ ,רעטנרעלעג-טלעוו ןוא רעש

 -דָאמ שטירפ רעביירש רעוויסערגָארּפ שיטילָאּפ רעד ,יקסווָאנַאכָאק ןַאי

 ,יקסוועשז

 טסייג ןוא רוטלוק סנַאסענער יד זַא ,ןקיטעטשַאב ןליּפשיײיב עלַא יד

 .עּפָאריײא ןיא רעדנעל טייהרעמ יד ןעמונעגמורַא ןבָאה

 יָא
= 

 -סנַאסענער יד -- טפַאשלעזעג רעזַאושזרוב רעד ןופ רעייגרָאפ יד

 -עדרָא רעלַאדָאעפ רעד טימ ףמַאק רעייז ןיא ןבָאה עטנרעלעג ןוא רעקנעד

 -ריב ןופ ןסערעטניא יד זיולב טשינ טקירדעגסיוא עיגָאלָאעדיא ןוַא גנונ

 .ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןופ ךיוא רָאנ ,םוטרעג

 געוו ַא ןזיוועג ןבָאה ייז .רעטייוו ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןופ עסיוועג

 -ילָאּפ ןוא רעשימָאנָאקע ןופ ןעמרָאפ עלַא ןופ ןטייק יד ןפרַאוװּפָארַא ןופ

 -עג ןבָאה ייז .ביור ןוא המחלמ ,טפַאשטכענק ןופ ,גנוקירדרעטנוא רעשיט

 ןוז יד ןעוו ,ןגרָאמירפ ,ןסיורג ,ןטייוו םעד ןופ ןלַארטש עטשרע יד ןפרָאװ

 ,רעקלעפ ןוא ןשטנעמ עלַא רַאפ ןייגפיוא טעוו

 ןעמעטסיס עשיטסילַאיצָאס-שיּפָאטוא עטשרע יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ןוא ןטסינַאמוה:-סנַאסענער יד ןעמוקעג ןענייז סע עכלעוו טימ סערעל ןוא

 .רעצנימ סַאמָאט ,ַאללענַאּפמַאק ,סורָאמ סַאמָאט :רעמרוטש
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 -לוק רעד ןיא שינערעקרעביא ערענָאיצולָאװער עסיורג יד זַא ,רָאלק

 ףיוא גנוקריווסיוא עקידנעייגטייוו ַא ןבָאה טזומעג טָאה טפַאשנסיװ ןוא רוט

 ,גנוביירש-עטכישעג -- עיפַארגַאירָאטסיה רעד

 טפרַאװ סָאװ ,גנושרָאפ-עטכישעג עשיטסינַאמוה ,עיינ ַא ףיוא טמוק'ס

 ןדָאטעמ ןוא סעיצּפעצנָאק עזעיגילער-לַאדָאעפ יד ּפָא

 ילעװַאיקַאמ ,ָאדנָאיב ,ינורב :ןטסינַאמוה-רעקירָאטסיה עסיורג יד

 "רעטניא רעשיגָאלָאעט רעד טימ רעביא ןסייר ערעדנַא ןוא ינידרַאשניװג

 ,גנולקיוװטנַא רעשירָאטסיה רעד ןופ עיצַאטערּפ

 -בָארּפ םעד קידנקורסױרַא ,אפוג עטכישעג רעד ןיא תוביס יד ןכוז ייז

 ןופ סױרַא ןעגנירד סָאװ ,ןצעזעג עוויטקעיבָא ,עכעלרעניא עריא ןופ םעל

 ,שטנעמ ןופ רוטַאנ רעד

 ןשיטילָאּפ ןיא סעצָארּפ ןשירָאטסיה ןופ טּפַארק-ביירט יד ןעעז ייז

 רעהפיוא ןָא ךיז ןטייב עכלעוו ,ןּפורג עלַאיצָאס ןוא ןעײטרַאּפ ןופ ףמַאק

 ,טכַאמ-הכולמ רעד ןופ רעדור םעד ייב

 ןיא דיחי ןופ לָאר רעד ןופ גנוצַאשרעביא רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ,ןשינעעשעג וצ גנַאגוצ רעכעלטלעוו ,רעיינ ַא ןעוועג סָאד זיא ,עטכישעג רעד

 רעכעלטּפַאשנסיװ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא סיורָאפ טירש רעקיזיר ַא

 .עיפַארגָאירָאטסיה

 םעיינ ַא טימ ןעמוקעג ןענייז סנַאסענער ןופ רעביירש עטכישעג יד

 ,דָאטעמ ןשירָאטסיה

 ןופ טפַארק-ביירט סלַא ןכעלטעג ןוא ןלענָאיצַאריא ןופ טרָא ןפיוא

 ןוא טקַאפ רעטקיטעטשַאב ,רעקידעבעל רעד ןעמוקעג זיא ,עטכישעג רעד

 .קנַאדעג רעכעלשטנעמ ,רעקידנשרָאפ

 -ָאטסיה יד ןעמוקעג זיא טנעמעלע ןכעלריטַאנרעביא ןופ טרָא ןפיוא

 ןײטשרַאפ ןעמענפיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ עכלעוו טייקיסעמצעזעג עשיר

 -סיורָאפ ןויסערגָארּפ םעד סיורָאפ ןּפוטש ריא טימ גנַאלקניײא ןיא ןוא

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ שרַאמ

 ןוא ןשרָאפ ןופ רוטַארַאּפַא עכעלטפַאשנסיװ יד ןַאד ףיוא טמוק'ס

 -ַאטירָאטױא ,טנעמוקָאד ,רוקמ רעשירָאטסיה םוש ןייק .ןריטערּפרעטניא

 "רעטנוא טרעוו ץלַא .דנילב ןעמונעגפיוא טשינ טרעוו ,גנולעטשטסעפ עוויט

 ןלעטשטסעפ ןפרַאד עכלעוו ,גנושרָאפסיױא ןוא זילַאנַא םעיונעג ַא ןפרָאװעג

 .ןטקַאפ יד ןופ תמא ןוא טייקרעכיז יד

 ןלַאװק ענייז סיוא טרעטיירב רעקירָאטסיה-סנַאסענער רעיינ רעד
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 רע .קיטירק רעשיגָאלָאליפ רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגייל ,ַאללַאװ ָאזנערָאל
 -יוויצ רעדעי ,קלָאפ ןדעי ןופ רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעד וצ ךיז טעדנעוו

 .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ דליב סָאד ייז ןופ ןעמוקַאבסױרַא ליוו ןוא עיצַאזיל

 ןילפיצסיד-ספליה ַא טרעוװו עכלעוו ,עיגָאלָאעכרַא יד ךיז טלקיװטנַא'ס

 -רַאסיוא ,םירישכמ ,סנברַאש ענענופעג ןופ .עיפַארגָאירָאטסיה רעד ןופ

 -ָאטסיה רעד טרירװַאטסער -- ןעלּפמעט ןוא רעזייה ןופ תוברוח ,ןעגנוטעב

 .סעיצַאזיליוויצ ןוא ןרוטלוק עטלַא ןופ עטכישעג יד רעקיר

 -יטסינַאמוה רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ גנוטיידַאב עלַאסָאלָאק ַא

 ןיא ,ןזעוו-קורד ןופ גנוקעדטנַא יד טַאהעג טָאה גנוביירש-עטכישעג רעש

 טָאה ךוב ןטקורדעג םוצ גנַאגרעביא רעד .גרעבנעטוג ןַאהָאי ךרוד ,0

 ןפיוא טביולרעד ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ רעקירָאטסיה יד טרעטנענרעד

 .ןטנעמוקָאד ןוא םירוקמ ,ןדָאטעמ-סגנושרָאפ ,ןעגנורַאפרעד ןופ שיוטסיוא

 -ילַאװק יד ןזיוועגפיוא עטשרע יד ןבָאה ןטסינַאמוה-רעקירָאטסיה יד

 רעלַאדָאעפ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא םוטרעטלַא ןופ טיײקיטרַאנגייא עוװיטַאט

 ,הפוקת-סנַאסענער רעד טלעטשעגנגעקטנַא ןבָאה ייז עכלעוו ,עכָאּפע

 רעינ רעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא םורַא ױזַא

 ,ןטייצ עיינ ןוא רעטלַאלטימ ,םוטרעטלַא : עיצַאזידָאירעּפ רעשירָאטסיה

 לא א
+ 

 טיפַארגָאירָאטסיה רעשיטסינַאמוה רעד ןופ גנולקיװטנַא עקישַאר יד

 .רעקירָאטסיה ןשידיי םעד ףיוא ךיוא טקריוװעג טָאה

 ןוא גנַאגוצ םעיינ ןופ זיולב טשינ טנַאה רעטיירב ַא טימ טסינעג רע

 -קורד ןטקעדטנַא ןופ טייקכעלצונ רעסיורג רעד ןופ םעלַא רַאפ רָאנ ,טסייג

 .ןזעוו

 ןיא טרילוקריצ רעירפ ןבָאה סָאװ ,קרעוו עשידיי עשירָאטסיה ייר ַא

 ,טײרּפשרַאפ ןיא טקורדעגּפָא טציא ןרעוו (ןטּפירקסונַאמ) די-בתכ

 -- אתוכז םהרבא ןופ "ןיתחויה רפס, רעד טרעהעג עטשרע יד וצ

 ,רוטַארעטיל רעשידומלת רעד ןגעוו

 רעד ןופ רעטנעצ ןוא וורענ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עילַאטיא

 -גוהרָאי ןט-16 ןוא ןט-15 ןיא ,ךיוא טרעוו ,גנוגעװַאב-סנַאסענער רעסיורג

 .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי ןופ רעטנעצ רעד -- טרעד
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 עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ רעקנעד עשידיי

 רעד ןגעק טסעטָארּפ רעטרעטסײגַאב רעד; םזינַאמוה-סנַאסענער רעד

 .סיוא ןוא ןעגנורדעגנירַא ךיוא זיא ,"שינרעטצניפ רעכעלרעטלַאלטימ

 ןיא םעלַא רַאפ ,עּפָאריײא ןיא תוליהק עשידיי יד ףיוא קורד ַא טביאעג

 .עילַאטיא

 -ילער-גנערטש ןופ ןעמיוצ יד ףיוא ןסייר ןטניוװ עיינ עטשרע יד ןיוש
 ,קלָאפ ןשינעילַאטיא םייב יװ טקנוּפ ןוא ןביירש ןוא ןטכַארט ןשינבר ,ןזעיג

 -ונעגפיוא ,קנַאדעג ןעיירפ ןופ רעגערט-ןענָאפ יד ןרעוו ,ןדיי יד ייב ױזַא

 ,שיטסַאיזוטנע ןעמ

 טָאה ירעגילַא עטנַאד טעָאּפ רעשינעילַאטיא רעטסערג רעד ביוא

 -טעג) "ַאניוװיד ַאידעמָאק; ןייז טימ ה"י ןט-14 בױהנָא ןוא ןט-13 ףוס ןשיווצ

 -עג -- עכָאּפע ןייז ןופ זעטניס עשיטעָאּפ עסיורג יד -- (עידעמָאק עכעל

 רוד-ןב ַא רענייז טָאה ןצָארּפש-סנַאסענער עטשרע יד רַאפ עזַאב יד טגייל

 םעד רַאפ געו םעד טרעטסַאלפג ,(םיור ןופ לעונמע) ימורה לאונמע ---

 .קנַאדעג ןויסערגָארּפ ןשידיי

 ,טייצ ןייז ןופ ןשטנעמ עטסטעדליבעג יד ןופ רענייא זיא רע ךיוא

 ןטיבעג ליפ ןיא טנװַאהַאב ,טידורע ןַא ,זיר (סנַאסענער) -?ַאטיצשַאניר, ַא

 יד טשרעהַאב לופטכַארּפ טָאה סָאװ ,טָאלגילָאּפ ַא ,טפַאשנסיו רעד ןופ

 -יל ןוא ךַארּפש עשינעילַאטיא-יינ ,עשיניײטַאל ,עשיבַארַא ,עשיארבעה

 ,רוטַארעט

 (רעדיל) םיריש .עיזעָאּפ ןוא עיּפָאזָאליפ ןענייז ןטיבעג-טּפיױה ענייז

 ןענייז ,(ןטפעה) "תורבחמ , ךוב ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ ,עזָארּפ עשימטיר ןוא

 .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ עידוטש עטפיטרַאפ ַא ןופ וורּפ ַא

 ַאקרַארטעּפ ןופ עביל עקימַאלפ יד טרָאד ןליפ רימ סָאװ ,םעד ץָארט
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 ןטָאדקענַא עטנַאקיּפ ןוא עשיריטַאס:קיסייב יד ,(1 ַארוַאל עכעלטעג ןייז וצ

 -טעג;, סעטנַאד ןופ טעמוא ןשיפָאזָאליפ םעד ,(2 ןָארעמַאקעד סָאישטַאקָאב ןופ

 ,לעניגירַא ימורה לאונמע זיא ,"שידעמָאק עכעל

 -ןעקנַאדעג ןיא ןוא קיטעָאּפ רעד ןיא ,ליטס ןיא לעניגירָא זיא רע

 ,גנַאג

 רָאנ זיא ןדע-וג סעטנַאד ביוא .עטנַאד יו ,ךעלטלעוו רעמ זיא רע

 ןדיי-טשינ ןוא ןדיי רַאפ סימורה לאונמע זיא ,ןטסירק רַאפ

 -סיאעטַא טרָאד ןבָאה רימ .רעוויסערגָארּפ רעמ ַא זיא םונהיג ןייז ךיוא

 "ומלת ענעסיברַאפ ךיוא רעבָא ,ןֿפָאזָאליפ עשיבַארַא ןוא עשיכירג ,עשיט

 ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ טשינ ןזָאלרעד סָאװ ,ןטסיד

 ןשיטסילַאנָאיצַאר ַא ןגָארט ך"נת םוצ םישוריּפ עשיפָאזָאליפ ענייז

 -ָאס יד ןופ םענייא ןיא רע טרעלקרעד קיצרַאהנּפָא ץנַאג ןוא .רעטקַארַאכ

 יד ןבָאה ךיוא רַאפרעד .הנומא רעדעי וצ קיטליגכיילג זיא רע זַא ,ןטענ

 ,קרעוו ענייז ןענעייל וצ טרעוורַאפ םינבר

 -- לָאּפַאענ ןופ גינעק םעד ,טַאנעצעמ-טפַאשנסיװ ןופ טציטשעג

 -סערג יד ןופ קרעוװ 20 ייב תירבע ןיא רעביא רע טצעז --- ושזנַא טרעבָאר

 טעברַא עכעלטפַאשנסיװ עסיורג יד ערעדנַא ןשיווצ .עטנרעלעג עשיבַארַא עט

 -ַארָאמ ןיא .(4 ?גנורעטעמשעצ רעד ןֹופ גנורעטשעצ יד ,, (2 דישַאר ןביא ןופ

 טָאּפש ,"ןחוב ןבא , ןבירשעגנָא ןײלַא טָאה רע סָאװ ,ךוב ןשיריטַאס-שיל

 עקיריג יד ןופ ןוא "הרות רעד טימ ןעלדנַאה סָאװ, םינבר יד ןופ ּפַא רע

 ךוב ןייז ןיא טָאה ַאקרַארטעּפ טעָאּפ רעשינעילַאטיא רעסיורג רעד (1

 עסיורג ןייז ןעגנוזַאב -- רעדיל עשיריל ןופ גנולמַאז ַא -- "ערעינָאזנַאק,

 .ַארוַאל רענייש רעד וצ עביל

 "ַאב ינַאװָאישזד טעָאּפ-סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעסױרג רעד (2

 -ָאנ טרעדנוה ןופ גנולמַאז ןייז טימ טמירַאב-טלעוו ןרָאװעג זיא ָאישטַאק

 -עלק-יטנַא עקיסייב ַא -- "ןָארעמַאקעד  ןעמָאנ םענײמעגלַא ןרעטנוא ןלעוו

 .עריטַאס עלַאקיר

 -ענער ןשינעמלוחמ , ןופ ףָאזָאליפ רעשיבַארַא רעטסטמירַאב רעד 63

 -עװַא סלַא טפַאשנסיו רעד ןיא טנַאקַאב ,(טרעדנוהרָאי רעט-12) *סנַאס

 .סָאער

 -ָאליפ ןויטַאװרעסנַאק ןופ ךוב ןפיוא רעפטנע ןַא ןעוועג זיא סָאװ (4

 ."עיפָאזָאליפ רעד ןופ גנורעטשעצ יד , ילאזאגלא ףָאז
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 ."טָאג ןופ לטנַאמ ןרעטנוא סנגיל ןוא תובנג ערעייז ןטלַאהַאב סָאװ , םיריבג

 ףָאזָאליפ רעד טרעהעג ןטסינַאמוה עשידיי עטשרע עדַאיעלּפ רעד וצ

 ןופ קרעװ יד שיאערבעה ןיא טצעזעגרעביא טָאה סָאװ ,ָאנַאמָאר הדוהי

 .ןיװקַא ןופ סַאמָאט ,רעטלַאלטימ ןיא םזיצילָאטַאק ןופ רעקיטערָאעט-טּפיױה

 רפס; קרעװ סמ"במר וצ רַאטנעמָאק ןרעטיירב ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע

 ,(טפַאשנסיװ ןופ ךוב סָאד) "עדמה

 ןוא עטסערג יד ןופ רענייא עילַאטיא טרעוו טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא
 רעד טריפרעד טָאה םעד וצ .עּפָאריײא ןיא םיבושי עשידיי עטסשימַאניד
 ץכלעוו ןופ ,ןענַארַאמ ןוא ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש יד ןופ שוריג

 ערעדנַא ןוא ַאונעג ,לָאּפַאענ ,עיצענעוו ןייק ןעמוקעגנָא ןיא לייט עסיורג ַא
 ,טעטש

 -טלעוו רעזַאושזרוב רעיינ ַא ןופ םוקפיוא רעד ,עכָאּפע-סנַאסענער יד

 "ךריק רעקיליב,; רעטרימרָאפער רעיינ ַא טימ ,(םזינַאמוה) רוטלוק רעכעל

 וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןטסּפױּפ עשימיור יד ןעגנוווצעג טָאה ,(עיצַאמרָאפער)

 .ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד וצ ,עיצַאוטיס רעד

 יד רעבָא ,טרעדנעעג טשינ עקַאט טביילב "טפירש עקילייה, יד

 ןענייז (םיקוסּפ) ןטעסרעװ ליפ ןופ (גנושטייטסיוא) עיצַאטערּפרעטניא

 ןופ ןסינעג ןסייהעג טָאה לַאעדיא-סנבעל רעשיטסינַאמוה רעד ביוא .עיינ

 םעד גנוריסערעטניארַאפ ןופ רעטנעצ ןיא טלעטשעגקעװַא ןוא הזה-םלוע

 טסּפוּפ רעד ךָאד ןענייז ,ןעגנובערטש ןוא ןשינעפרעדַאב ענייז טימ שטנעמ

 ,ןשטנעמ ךיוא ןלַאנידרַאק ענייז ןוא

 -- רעטסקעז רעד רעדנַאסקעלַא טסּפוּפ רעטמירַאב-קירעיורט רעד

 טקיטייזַאב טָאה רעכלעוו ,ַאישזדרָאב ַאיצערקול ןוא רַאזעצ ןופ רעטָאפ רעד

 טָאה ,רעדרעמ עטקישעגרעטנוא ןוא םס ןופ ףליה רעד טימ רענגעק ענייז

 ךרוד עטגלָאפרַאפ יד רַאפ "םיור ןקיליײה , ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טיירב

 ןענַארַאמ ןוא ןדיי ,עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד

 טוג עטצעל יד ןבָאה "טייקכעלטניירפ-טסַאג , ןוא "עביל, רעד רַאפ

 ערעייז ןגעוו יונעג טסווועג טָאה "טָאג ןופ רעטערטרַאפ, רעד ןוא טלָאצַאב

 וטסלָאז קידנעטש) "חקת םלועל , טָאבעג םעד טיהעגּפָא ןוא סנגעמרַאפ

 .(ןעמענ
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 ןטסּפױּפ ערעטעּפש עכעלטע ןופ סרוק ,ןדיי יבגל ,רעלַארעביל רעד

 -ייוצ רעד סוילוי יוװ -- טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ

 ,רעטירד רעד לָאּפ ןוא רעטעביז רעד סנעמעלק ,רעטנעצ רעד ןָאעל ,'רעט

 ,םידרפס ענעמוקעגנָא יד ייס ,ענעסעזעגנייא יד ייס ,ןדיי יד טביולרעד

 םיור ןיא סעיציזַאּפ עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע ערעייז ןקיטסעפרַאפ וצ

 ,הנידמ-ןכריק רעד ןוא

 ןיא ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא וװ ,דנַאל עטשרע סָאד זיא עילַאטיא

 ןיוש .טעטש ליפ ןיא ןעיירעקורד עשידיי ףיוא ןעמוק ,טרעדנוהרָאי ןט"5

 -ַאר) ס"ישר טקורדענּפָא ָאישזדער טָאטש רעד ןיא טרעוו 1475 רָאי ןיא

 רָאי ןבלעז ןיא זיא ַאודַאּפ ןבעל ַאװעיפ ןיא .שמוח ףיוא שוריפ (סיש

 זעיירעקורד עשידיי ןיוש ןטעברַא ןצרוק ןיא ."םירוט , סקעדָאק רעד סױרַא

 .ערעדנַא ןוא ַאיצענעװ ,לָאּפַאענ ,ַארַארעפ ,ַאוטנַאמ ןיא

 -ורד עשינעילַאטיא ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענייז 1500 רָאי ןזיב

 םישוריּפ טימ ך"נת רעד -- רעכיב עשיאערבעה טרעדנוה רעכעה ןעיירעק

 ימלשורי דומלת ןוא (רעשינָאליבַאב) ילבב דומלת רעד ,(ןרָאטנעמָאק)

 .םירפס ערעדנַא ןוא םירודיס ,(םילשורי ןופ)

 עשידיי עשינַאיצענעװ יד סױרַא ןעזָאל טרעדנוהרָאי ןט-16 בױהנָא

 ןטעברַא עשיפָאזָאליפ ןוא עשינבר ןופ ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט ןעיירעקורד

 .רעדנעל ליפ רעביא ךיז ןעייגעצ ייז .םירבחמ עיינ ןוא עטמירַאב ןופ

 ,טעטילַאיצעּפס ע ט ע ט כ ַא ע ג ןוא עצלָאטש ַא טרעוו ךַאפ-רשקורד רעד

 "ינעגפיוא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ןכלעוו טימ םזַאיזוטנע רעד ייס

 לָאצ עסיורג יד ייס ,(1440) ןזעוו-קורד ןופ גנוקעדטנַא סגרעבנעטוג ןעמ

 לָאצ עסיורג יד ייס ,םעד ךָאנ ךיילג ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןעיירעקורד עשידיי

 ,רעקורד ַא ןייז וצ דובכ רעד ייס ,סױרַא ןזָאל ייז סָאװ ,רעכיב עשידיי

 עשידיי סָאד טניורקעג טָאה ןעמ ןכלעוו טימ טעטיּפע רעד זַא ,תודע ןגָאז

 .רעטקיטכערַאב ַא זיא --- (ךוב ןופ קלָאפ ַא) רפסה םע --- קלָאפ

 טקריװעג טָאה ןזעווקורד ןופ גנולקיװטנַא עקישַאר יד זַא ,רָאלק

 עשיאערבעה יד לַאירָאטירעט טרעטיירבעגסיוא טָאה יז .ןעגנוטכיר ליפ ןיא

 -סגנודניברַאפ רעקיטכעמ ַא ןרָאװעג זיא ךוב עשידיי סָאד .רוטַארעטיל

 רעקיטסייג רעקיזָאד רעד .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םיבושי ןשיווצ רָאטקַאפ

 ,קלָאפ ןשידיי ןטייזעצ ןופ ָאוינ םענײמעגלַא םעד ןביוהעג טָאה טקַאטנָאק

 טימ ,רוטלוק-סנַאסענער רעשיטסינַאמוה ,רעינ רעד טימ םיא טנעקַאב

 .ןעגנובערטש ןוא ןלַאעדיא עוויסערגָארּפ עריא
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 ,ןדיי-טשינ ךיוא וצ טיצ טרָאװ עשיאערבעה עטקורדעג סָאד

 ןוא רעשיכירג-טלַא רעד ןופ ןטרעוו עטסנעש יד ןופ סנַאסענער רעד

 ןענעקַאב וצ לומיטס רעד ,רעקלעפ ליפ ייב טרעוו ,רוטלוק רעשימור-טלַא

 -ַאזוצ ןיא טָאה עכלעוו ,רעשידיי רעד טימ ,רוטלוק רערעטלע ךָאנ ַא טימ ךיז

 -סיאעטָאנַאמ רעיינ ריא טימ טקריװַאב ,רעשיטסינעלעה רעד טימ סיוטשנעמ

 ,סקעדָאק ןשילַארָאמ ןוויסערגָארּפ ןוא (טָאג ןייא ןיא ןביולג)) הנומא רעשיט

 ןַאד גנוריסערעטניארַאפ עסיורג יד ןרעלקרעד ןעמ ףרַאד םעד טימ

 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד טימ ,ןלַאוטקעלעטניא עכעלטסירק ליפ ייב

 רעשיטסינַאמוה רעד ןופ םַארגָארּפ ןרעל ןיא ןיירַא יז טייג ןצרוק ןיא

 ,שיכירג ןוא שינײטַאל טימ ןעמַאזוצ גנודליב

 טָאה רעכלעוו ,ןילכייר ןַאהָאי טסינַאמוה רעשישטייד רעטמירַאב רעד

 ןופ לַאעדיא-טּפױה םעד סיוא טקירד הלבק עשידיי יד זַא ,ןזיוועגפיוא

 ןקיביײא ןוא ןכעלטעג ןופ גנולגיפשּפָא יד -- עיגילער רעכעלטסירק רעד

 עשיאערבעה יד טשרעהַאב לופטכַארּפ טָאה --- ןשטנעמ ןוא רוטַאנ רעד ןיא

 הידבוע --- םיור ןופ רעטקָאד ןשידיי םעד ייב טנרעלעג יז טָאה רע .ךַארּפש

 רעבָא ,רעשרָאפ-רוטַאנ ןוא רענעק-ךַארּפש ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ָאנרָאפס

 -יפנָא רעטעּפש ,םיור ןיא רעוט-הלהק צוויטקַא יד ןופ רענייא קיטייצכיילג

 שמוח ןפיוא םישוריּפ ןופ רבחמ ןוא עינָאלָאב ןיא הבישי רעד ןופ רער

 ,ך"נת ןופ םירפס ערעדנַא ןוא

 -רַאק רעטעּפש ,ָאברעטיװ יד ָאידישזדע גָאלָאעט רעכעלטסירק רעד

 ,רוחב והילא ,ר גָאלָאליפ ןשידיי םעד ייב תירבע טנרעלעג טָאה ,לַאניד

 ,םיור ןיא ַאטיוװעל רעדָא

 החּפשמ ןייז טימ ךיז טניפעג רעכלעוו ,רעטנרעלעג רעשידיי רעד

 -1517) רָאי ןעצ ןופ ךשמ ןיא טרעוו ,ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעווש ןיא

 טביולרעד סָאד .זיוה ןייז ןיא לַאנידרַאק ןכרוד םָאקלופ ןטלַאהעגסוא (7

 קיטַאמַארג רעשיאערבעה רעד רעביא ןעגנושרָאפ יד ךיז ןעמדיוו וצ םיא

 עירָאעט רעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,טפַאשנסיוװ ַא) עיפַארגָאקיסקעל ןוא

 .(רעכיברעטרעוו ןטעברַאַאב ןופ קינכעט ןוא

 קודקיד ןופ ךובנרעל ןייז .קרעו עכעלטפַאשנסיװ ליפ טביירש רע

 ַא ןיא םיר ןיא 1518 ןיא טקורדעג טרעוו ?רוחבה רפס; (קיטַאמַארג)

 שינעבױלרעד רעד טימ יירעקורד רעשיאערבעה רענעפַאשעג לעיצעּפס

 ,ןט-10 םעד ןָאעל טסּפיױּפ ןופ

3 



 -טסירק ליפ טימ טקַאטנַאק ןיא ןענַאטשעג ןיא ַאטיוועל-רוחב והילא

 -- ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעד .רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ עטנרעלעג עכעל

 -ןסיוו ןוא טסנוק ןופ טַאנעצעמ ַא ,(1494-1547) רעטשרע רעד ַאוסנַארפ
=- 

 רע .טעטיזרעווינוא רעזירַאּפ ןפיוא ערדעטַאק ַא רָאפ םיא טגייל טפַאש
 קלָאפ ןשידיי םעד ייב זיא שירפ ךָאנ .טָאבנָא ןקידובכ םעד ןָא טשינ טמענ
 רַאפ ארומ טָאה רעטנרעלעג רעד ןוא דנאל םעד ןופ שוריג רעטצעל רעד
 .טײקמַאזנייא ןוא טייקדמערפ
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 סנַאסענער רעד ןיא רעקירָאטסיה ןוא רעקינָארכ עשידיי

 -ידיי ליפ עילַאטיא ןייק ןָא ןעמוק טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוא ןט-15 ןיא
 שוריג ןלַאטָאט ןופ תונברק -- לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ עטנרעלעג עש
 טשינ טימ ןעגנערב ייז .עיציזיווקניא רעקיליײה רעד ןופ ןטריפעגכרודַא
 עקירעי-טנזיוט ךָאנ ,למיה ןקינוז ןשינַאּפש םעד ךָאנ טפַאשקנעב יד זיולב
 םשה-שודיק ןופ םעטָא םעד זיולב טשינ ,ערעייט ןוא עטסטנעָאנ יד ןופ ,םירבק
 -נעק עפיט יד ךיוא רָאנ ,רעריטרַאמ יד ךָאנ ץפיז ןקידנסײרצרַאה םעד ןוא
 ,עטכישעג רעשידיי רעשיגַארט רעד ןופ שינעט

 ךַארּפש רעד ןיא .שיזעגוטרָאּפ רעדָא שינַאּפש זיא ךַארּפש-רעטומ רעייז

 ,דלעה-סקלָאפ ןשינַאּפש םעד -- דיס ןגעוו זיולב טשינ טנעיילעג ייז ןבָאה

 -יונַאמ ןוא ןַאיליטנַאס ןופ (רעדיל) סָארענָאיסנַאק עשיריל יד זיולב טשינ

 | ,אבככ רב ,יבכמה הדוהי ,וניבר השמ ןגעוװ ךיוא רָאנ ,עק

 ץקילייה טימ ,(שדוק-ןושל) "ךַארּפש עקילייה יד; ךיוא ןשרעהַאב ייז

 -ַאפ טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז עכלעוו ,הרות יד ןבירשעג ךָאד זיא תויתוא

 ,ןבעל ןופ זיירּפ ןרַאפ וליפַא ,ןטַאר

 .עפדַאד-ָאטיוא ןופ ןעגנוצ עקימַאלּפ יד ןופ ןטלַאהַאבסיוא יז ןבָאה ייז

 ןופ יירפ ,ןפַאה ןקיאור ַא ןכוז רענטרעג ןוא ןצַאלַאּפ ןופ קעװַא ריא טימ

 ,תופידר ןוא האנש

 -ענער ןשינעילַאטיא ןופ טפול עקידנסיירַאפ יד ןייא ןעמעטָא ייז ןוא

 רעשידיי תורוד ןופ גָאטיװ םעד ןעגניזסיוא ייז ךיז טליוו'ס ןוא .סנַאס

 רעדירב עטקינײּפעג ,ענעטינשרַאפ ,ענעלַאפעג ןבמָאטַאקעה ןופ --- עטכישעג

 .רעטסעווש ןוא

 -שטנעמ ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא ידכ ,רעדעפ יד -- עריל יד ןעמענ ייז
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 ,קלָאפ םעד ,(1 רעװסַאהַא םעד לָאמקנעד ַא ןלעטש וצ טייהיירפ רעכעל

 -אל , ןופ טכיל עשילַארָאמ עסיורג יד טייחשטנעמ רעד ןבעגעג טָאה סָאװ

 -עג עמַאזיורג ךרוד ,(2 ײטעמָארּפ יו טפָארטשַאב ןרָאװעג ןוא (2*!חצרת

 ,ביור ןוא המחלמ ,שינרעטצניפ ןופ רעט

 לא 8
* 

 סנַאסענער ןשינעילַאטיא ןופ רעקינָארכ עשידיי עסיורג יד ןשיװצ

 'ר -- (רענעסעזעגנייא גנַאל --- קיטַאװ) קיתו ַא ןעוועג רענייא רָאנ זיא

 ,(טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ טפלעה רעטשרע) עיצענעוו ןופ ילאספק והילא

 בר רע טרעוו ,הבישי רעטמירַאב רעזירַאּפ רעד ןופ טנעװלָאסבַא ןַא

 זיא ,טניירפ ןוא רעגנעהנָא ,םיללּפתמ יד ןשיווצ .ַאידנַאק טָאטש רעד ןיא

 ךיוא רָאנ ,תוצע עגולק ןוא תושרד ענייז טימ זיולב טשינ טמירַאב רע

 ,קרעוו עשירָאטסיה ןופ רבחמ סלַא

 ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טעמדיוועג זיא "והילא רפס; ךוב ןייז

 -ירָאטסיה יד ןטכײלַאב ,ןפוא ןזעיגילער ַא ףיוא טרָאד טריבורּפ רע .ייקרעט

 יד טבײרשַאב רע .עּפָארײא ןופ עטכישעג רעד ןיא ייקרעט ןופ עיסימ עש

 (1452 רָאי) לָאּפָאניטנַאטסנָאק עשיטנַאזיב סָאד ןעמעננייא ןופ עיײּפָאּפע

 טָאה ייקרעט סָאװ ,עמַאנפױא עכעלשטנעמ ,עמערַאװ יד .ןקרעט יד ךיווד

 םוצ טמוק רע ןוא .לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ ןדיי עטגלָאפרַאפ יד ןבעגעג

 ,(ייקרעט) דנַאל סָאד טכַאמעג סיורג טָאה רעטשרעביוא רעד; זַא ,ריפסיוא

 -לעוו ,רעקלעפ עכעלטסירק עלַא ןגעק ףָארטש ןופ גייצעג ַא ןייז לָאז'ס ידכ

 ."טקידניזעג םַאזיורג ןבָאה עכ

 טייקרעכיז-טשינ יד רעטנוא טכיירטש רע .וויטקעיבָא זיא רבחמ רעד

 .רערעדנַאװ רעקיבײא רעד דיי רעד (1

 .(עטנעמ ןטייױוצ ןייק) !טשינ עגרה (2

 -רעד ןשטועמ טכיל ןבעגעג רע טָאה סָאטימ ןשיכירג םעד טױל 63

 ,זדלעפ ַא וצ ןטײק טימ טדימשעגוצ ,סואעז סָאג -טפיוה רעד םיא טָאה רַאפ

 זיא ןגרָאמירפ ןזיב ןוא רעבעל יד ןסעגעגפיוא ָארק ַא םיא טָאה טכַאנײיב

 -רעה טָאג-בלַאה רעד ךעלדנע םיא טָאה טײרּפַאב .ןסקאוועגנָא קירוצ יז

 .סעלוק
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 ,עטלַא  ןופ ןעגנולייצרעד ןופ ןענַאטשַאב ןענייז עכלעוו ,םירוקמ יד ןופ

 .רעטָאפ ןייז ןופ ןוא "ןקרעט עבושח

 -רעביא ענעגייא ףיוא ןיוש ךיז טציטש עיצענעוו ןגעוו קינָארכ ןייז

 ,.סעיצַאװרעסבָא ןוא ןעגנובעל

 -ער רעשיטסינַאמוה רעד ןופ סולפנייא ןרעקרַאטש ַא ךס ַא רעטנוא

 ןַא) עווקסוא לאומש ןַארַאמ רעד ךיז טניפעג ,עיפַארגָאירָאטסיה-סנַאסענ

 טניוװעג טָאה סָאװ ,(עיציזיוקניא רעשיזעגוטרָאּפ רעד ןופ רענעּפָאלטנַא

 .ַארַארעּפ טָאטש רעשינעילַאטיא רעד ןיא ןפַאשעג ןוא

 "יטנגייא-יירעקורד ַא ,עווקסוא םהרבא ,בורק ןייז ךיוא טָאה טרָאד

 -ַאב סלאומש ,ךַארּפש רעשיזעגוטרָאּפ-טלַא רעד ןיא ,ןבעגעגסױרַא ,רעמ

 רעשיגַארט ַא זיא סָאד ."רעיורט ןייז ןוא לארשי רַאפ טסיירט ַא , ךוב טמיר

 .ןענַארַאמ יד טעמדיוועג סָאּפע

 ןשינעפיט יד ןיא רבחמ רעד ןײרַא טגנירד ,גָאלָאכיסּפ רעטוג ַא יו

 םעד ןָא ךעלרעסיוא ןעמענ סָאװ ,ןדיי עטפדורעג יד ןופ המשנ רעד ןופ .

 ןשידיי) םזיַאזָאמ םעד יירט ייז ןביילב ,ךעלרעניא רעבָא ,ןביולג ןשילױטַאק

 | ,(ןביולג

 רעטסערג רעד ןיא רדסכ ךיז טניפעג סָאװ ,ןבעל רעייז זיא שיגַארט

 ןיא ךעלגעממוא ןיוש זיא ןוא ןסערעד טרעוװ ליּפש עטלּפָאד יד ןעוו .רַאפעג

 ןייק ןעמ טפיױלטנַא ,לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןשירָאטיזיװקניא-שילױטַאק

 רעד ןופ טניה-ריּפש יד רַאפ ןטיה ךיז .רעדיוו ןעמ זומ ָאד רעבָא .עילַאטיא

 .עיציזיווקניא רעכעלטסּפױּפ

 ןופ ןעגנובעלרעביא ענעגייא ףיוא זיולב טשינ ךיז טציטש ךוב סָאד

 יַאּפש ףיוא ךיוא רָאנ ,עטגלָאפרַאפ רעטנזיוט ןופ תודע-תיבג ףיוא ,רבחמ

 -וקָאד עכעלכריק ןוא עשיטָאטש ףיוא ,סקינָארכ עשיזיוצנַארפ ןוא עשינ

 ,ןטנעמ

 עכלעו ףיוא םירוקמ יד םורַא טדער רעקירָאטסיה-רעביירש רעד

 ןופ גנוביירשַאב עשיגָאלָאנָארכ ַא זיולב טשינ זיא סָאד .ךיז טציטש רע

 ןעגנירדוצניירַא וװרּפ ַא ךיוא זיא סָאד ,(גָאלַאיד ַא ןופ םרָאפ ןיא) ןטקַאפ

 -עג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג רעד ןיא ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה ןופ לכש ןיא

 .עטכיש
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 ןשרָאפ זיולב טשינ רע ןָאק ,ןַארַאמ ,ןטכענ ךָאנ רעטפדורעג ַא ןיײלַא
 יד ,טלעװו רעטריזיליוויצ רעד רַאפ ,ןעיירשסיוא ךיוא זומ רע ,ןביירש ןוא

 ןייז ןוא םישודק ,סנפיוה-רעטייש ףיוא עטנערבעג יד ןופ ,עינָאגַא-טיוט
 ףיוא םוניהג ןיימ ,עּפָאריײא ,עּפָאריײא, :טסעטָארּפ ןקימַאלּפ ,םענעגייא

 תונוחצנ ענייד טצוּפַאב טסָאה סָאװ ,ריד ןגעוו ןגָאז ךיא לָאז סָאװ !דרע רעד

 *? םירגּפ עניימ טימ

 "יימ טרעדײלשעגּפָארַא טסָאה סָאװ ,דנַאלשטיײד עקיגרַאב-דלַאװ וד

 ,"ןּפלַא ענייד ןופ ןכיוה עכעלקערש יד ןופ רעדניק ענ

 ןבָאה ףלעװ עקירעגנוה !עינַאּפש עקיטשרודטולב ,עקידתועיבצ ָא;
 ."סעדערעשט עניימ טקוצרַאפ ריד ןיא

 : עיציזיווקניא רעד ןופ דליב ַא טמוק ןַאד ןוא

 "ָארטש ליומ ןוא ןגיוא עריא ןופ .היח עדליוו ַא סױרַא זיא םיור ןופ,

 -רַאפ שינרעטצניפ ןוא םיפוג עכעלשטנעמ טימ ךיז טזייּפש יז .ןעמַאלפ ןעמ

 ."םוטעמוא טיירּפש

 "ןעמולב) ירָאיפ יד ָאּפמַאק ףיוא זיא (1553) רעטעּפש רָאי ןייא טימ

 -ַאלפ יד ןיא .עפיַאד-ָאטױא רעכעלרעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ םיור ןיא (ץַאלּפ

 עשידיי ערעדנַא ןוא דומלת ןופ ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט טנערבעג ןבָאה ןעמ

 ,םירפס עקילייה

 ןעמוקעגמוא ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא זיא (1600) רעטעּפש רָאי ריפ טימ

 -סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעטסערג רעד ,ןעמאלפ-עיציזיווקניא יד ןיא

 ערעל יד ןצעזרָאפ ןופ "ןכערברַאפ , םעד רַאפ ,ָאנורב ָאנַאדרָאשזד ,רעקנעד

 .קינרעּפָאק יַאלָאקימ ןופ

 ןַא) םוידולערּפ ַא ןעוועג ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי יד ןענייז ןטייצ עלַא ןיא

 ,קנַאדעג ןוויסערגָארּפ ןדעי ןגעק גוצ-ץיירק ןקיליײה; ַא רַאפ (ריפניירַא

 .עווקסוא לאומש טניושעג טשינ טָאה ךריק עשילױטַאק יד זַא ,רָאלק

 ןוא "רעכיב ענעטָאברַאפ ןופ סקעדניא, ןפיוא ןעזיוװַאב ךיז טָאה קרעוװ ןייז

 "רעווסאהא , ןופ ןקעטש:רעדנַאװ םעד ןעמענ טזומעג רעדיוו טָאה רבחמ רעד

 ,ייקרעט ןייק ןביילקרעביא ךיז ןוא

 ןופ ?רָארעט רעקיליײה, רעד ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה רעבָא זָאלפליה יו

 -ץש ַא ןרָאװעג זיא עווקסוא לאומש ןופ ךוב סָאד .ךריק רעשילױטַאק רעד

 -ּפָא עכיוה ַא ןעמוקַאב טָאה'ס ,ןטסינַאמוה עשיאעּפָאריײא עלַא רַאפ רוועד

 רָאנ ,רעקירָאטסיה-סנַאסענער יד ןופ ןזיירק יד ןיא זיולב טשינ גנוצַאש

 .רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןוא רעביירש ןופ ךיוא
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 טסינַאמוה ןשיזעגוטרָאּפ םעד ףיוא טַאהעג סע טָאה סולפנייא ןסיורג ַא

 רעד ןופ רבחמ ,סנעָאמַאק עד סיאול --- טרעדנוהָאי ןט-16 ןופ רעביירש ןוא

 .?סַאדַאיסולא עיײמָאּפע

 ַא/ ךוב סעווקסוא ןענעקרענַא רעשרָאפ-רוטַארעטיל עשיזעגוטרָאּפ

 סָאװ ,טנעמוקָאד ןלופטרעוו סלַא (4 "רעיורט ןייז ןוא לארשי רַאפ טסיירט

 "יל ןוא ךַארּפש רעשיזעגוטרָאּפ-טלַא רעד ןופ טייקנייש רעד ףיוא טזייוו

 .רוטַארעט

 24 לא

 טרעהעג עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ רעקירָאטסיה עטסערג יד וצ

 "טראפ ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,ןָאיניװַא ןופ (טרעדנוהרָאי ןט-16) ןהכה ףסוי

 .ןדיי עשינַאּפש ענעביר

 ַא ףורַאב ןתמא ןופ רעבָא ,רָאטקָאד-ןיצידעמ ַא עיסעּפָארּפ רעד טיול

 זיולב טשינ רע טצענערגַאב ןעגנושרָאפ ענייז .רעקירָאטסיה רעלופטנַאלַאט

 ןוא טשרָאפ ,טכוז רע .רעגײמעגלַא וצ ךיוא רָאנ עטכישעג רעשידיי וצ

 -תיבג טכיילגרַאפ רע .ןטנעמוקָאד ,םירוקמ ,קרעװ עשרָאטסיה טריזילַאנַא

 דָאטעמ ןייז .ןעגנוטעברַאַאב טימ ךיוא ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןופ תודע

 ןופ ןיז ןלופ ןיא ןיוש זיא רע .עכעלטנירג ןעגנושרָאפ ענייז ,רעיינ ַא זיא

 עסיורג יד ייב טנרעלעג ליפ טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה-סנַאסענער ַא טרָאװ

 טיול ,וויטקעּפסרעּפ ןיא ,שירָאטסיה ןָא רע טמענ ץלַא ,ןטסינַאמוה-רעשרָאפ

 .ןעגנורענײמעגלַארַאפ ,ןריפסיוא וצ טמוק ןוא ןעגנוגנידַאב ןוא טייצ רעד

 םימיה ירבר, קרעוו שירָאטסיה סיורג ןייז רע טביירש ןרָאי עגנַאל

 רעד ןופ ןוא ךיירקנַארפ ןופ קינָארכ) "ןמותוע תיב יכלמו תפרצ תוכלמל

 ןבירשעג ,טעברַא עכעלטפַאשנסיװ עלעניגירָא ןַא .(עירעּפמיא רעשינַאמָאטָא

 ןגנַאל םענעסיברַאפ ןופ דליב טיירב ַא ,תירבע ןשירַארעטיל-ךיוה ַא ןיא

 ןגוצ"ץיירק יד ןופ הפוקת רעד ןופ ,םַאלסיא ןוא םוטנטסירק ןשיווצ ףמַאק

 שיגַארט ָאד טרעװ ןברק רעשידי רעד ךיוא .טרעדנוהרָאי ןט-16 ןזיב

 טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ ךוב םעד ןופ רַאלּפמעזקע ןלַאקינוא ןַא 4

 ןעידיײי ןיא ןענופעגּפָא ןעמ טָאה ךַארּפש רעשיזעגוטרָאּפ-טלַא רעד ןיא

 ךױא טָאה םעד ןגעוו .1953 רָאי ןיא עשרַאו ןיא ?טוטיטסניא ןעירָאטסיה

 ןרעמונ-יטעלויב יד ןופ םענייא ןיא קרַאמ .ב רָאסעפָארּפ ןבירשעג
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 רע .ןשיטעעשעג ןוא ןטקַאפ זולב טשינ טכײלַאב רבחמ רעד .טלָאמעג !

 רעד ןופ (5 םזינימרעטעד םעד -- ייז טדניברַאפ סָאװ ,םידָאפ םעד טכוז
 0 .עטכישעג

 םוש ןייק זַא ,ףיוא רע טזייוו םזינַאמוה ןוא סנַאסענער ןופ טסייג ןיא

 ,טָאג רעד) תומקנ לא ןייז .טפָארטשַאבמוא ןביילב טשינ ןָאק ןכערברַאפ

 טכַאמ רעדעי ,ןַאריט ןדעי טירט ייב טירט ךָאנ טייג (המקנ טמענ סָאװ

 -רַאפ ןוא טגעװ ,טסעמ רע .ןייּפ רעכעלשטנעמ ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ

 טלָאצַאב עטכישעג יד .ןסעגרַאפ לָאמנייק טרעװ טשינרָאג ,ץלַא טביירש

 ,םעלַא רָאפ

 טמענ ןוא ןביירש וצ ףיױא רע טרעה עווקסוא לאומש יו טקנוּפ

 ,ןגנַאל םעד ,געװַאטָאגלָאג םעד ןליפשסיוא ףרַאד עריל ןייז ןעוו ,ןעיירש

 ,רעטלַאלטימ ןעמַאזיורג ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ךַאילש ןלופנייּפ

 ץנייז ןופ ןרעדָא יד ןופ ןטזָאלעגסױרַא טולב-םי םעד טביײרשַאב רע

 גוצ-ץיירק רעד ןיא רעדנעל עכעלטסירק יד ןיא רעטסעווש ןוא רעדייוב

 טקירד רע .ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןעמָארגָאּפ ,םישוריג ,תופידר יד ,עכָאּטע

 ןייז ןופ רעדרעמ יד וצ טיירש רע ןעוו ,גנולעטש ענעגייא ןייז סיוא ןמָא

 ןומ ריא טעװ ץלַא רַאפ ,"..געט ןעמוק ןלעװ סע !טקנעדעג , : קלָאפ

 "! ןלָאצַאב

 םעד ןענערברַאפ ןופ גנוביירשַאב רעד טימ ךיז טקידנע ךוב סָאד

 טסּפוּפ ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול ,עיצענעו ןיא ןוא םיור ןיא דומלת

 ,(1553) ןט-2 םעד סוילוי

 זַא ןערב ַאזַא טימ טליּפשעגסױא ,דרָאקַא רעטצעל רעד זיא סָאד

 טשינ .רעקלעפ ליפ ןופ רעטכעט ןוא ןיז עטסעב יד טרעהרעד םיא ןבָאה'ס

 -ַאטיא ןיא ייס טקורדעג ךוב סָאד טרעוװ ,טָאברַאפ ןגנערטש ןפיוא טקוקעג

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ייס ,עיל

 טסיירט ַא; ךוב סעווקסוא לאומש ןופ קורדנייא ןקרַאטש ןרעטנוא

 קרעוװ סיורג טייווצ ןייז ןהכה ףסוי טביירש "רעיורט ןייז ןוא לארשי רַאֿפ

 -יטרַאמ ןשידיי ןגעוו קרעוו ַא --- (ןייוועג ןופ לָאט רעד) "ָאכבה קמע;

 ןייז ןופ רָאי סָאד) 1575 רָאי ןזיב םילשורי ןברוח םעד טניז םוטרער
 ,(טיוט

 .טייקיסעמצעזעג יד ,תוביס יד 5
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 ַא ןייּפ ןוא ןדייל עשידיי תורוד רעביא טינש רעווק ַא זיא סָאד

 "ַאמַארד ַא קיטייצכיילג ןוא קלָאפ-רעריטרַאמ ַא ןופ ארוק-לוק רעשיגַארט

 ,סטכעלש ןוא טכערמוא ןגעק (קידלושַאב ךיא) "זיקַא'שז , רעקיטכעמ ,רעשיט

 ןַא ךיוא רעבָא זיא סָאד .ןכערברַאפ ןוא טייהניימעג ,דרָאמ ןוא האנש ןגעק

 םוצ ,ןסיוועג ןכעלשטנעמ םוצ לעּפַא ןַא .גָאזנָא רעשירָאטסיה ןוא לעּפַא

 .ןגיז טעוװ ןוא זומ סָאװ ,םענייש ןוא ןטוג

 רעקינָארכ ערעדנַא ךָאנ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה עכָאּפע-סנַאסענער יד

 .טײדַאב םעד ןופ טשינ ןיוש רעבָא ,ןדיי --
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 ןוב טייצ יד
 "רךיירגינעק ןקידלכש,

 -לדֲַא ופ טיקכעלטעג רעד ןיא ןבױלג ךיא לעוװ ןַאד ראנג

 "טָאז טימ ןרעוו ןריובעג ןלעוװו רעדניק עשירעיופ ןעוו ,ץעזעג

 ."סיפ יד ייב ןרָאּפש טימ רעדניק-לדַא ןוא סעציילפ יד ףיוא ןעל

 (רעטלָאװ)

 לַאנובירט ןרַאפ ןייטש טזומעג טָאה ץלַא ..ןטעטירָאטױא ןייקג

 רעד .ןדניוװערַאפ רעדָא ץנעטסיזקע יד ןקיטכערַאב ,לכש ןופ

 רַאפ סָאמ עקיצנייא יד ןרָאוװעג זיא דנַאטשרַאפ רעדנעקנעד

 ."טריטסיזקע טָאה סָאװ ץלַא

 ( סלעגנע)





 ןופ טרעדנוחראי' טאד
 גנורעלקפיוא ןוא טכיל

 סָאד; ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,הפוקת יד

 ןופ טַאטלוזער סלַא ןעמוקעג זיא "גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי

 -קַאפ יד .עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ ןזיר יד ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג ןצנַאג

 גנולקיװטנַא רעלַאיצָאס-שימָאנָאקע רעד ןיא ןגעלעג ןענייז תוביס עשיט

 עטשרע יד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס .רעדנעל עשיאעּפָארײא-ברעמ יד ןופ

 ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ,דנַאלָאה ןיא ,סעיצולָאװער עזַאושזרוב

 -רעד ךיז טָאה יז ןכלעוו וצ דנַאל סָאד .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא דנאלגנע

 ,ךיירקנָארפ ןעוועג זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא טרעטנענ

 2 א
* 

 עיינ ַא ןעוועג רוטלוק-סנַאסענער יד זיא ,ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא יו

 ןלַאעדיא יד ןופ -- רוטקורטסרעּפוס רעזַאושזרוב רעד ןופ לייט ַא --

 געו םעד טרעטסַאלפעג ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוגעװַאב ,ןעקנַאדעג

 ,סַאלק ןכעלטפַאשלעזעג ןויסערגָארּפ ,םעיינ ןופ גיז ןשיטילָאּפ ןרַאפ

 "עג טָאה רע לייוו ,רענָאיצולָאװער ןוא וויסערגָארּפ ןעוועג ןיא רע

 -עטיל ,עיפָאזָאליפ רעד ןופ זיולב טשינ גנולקיװטנַא יד סיורָאפ ןסיוטש

 -לעוו ,קינכעט ןוא טפַאשנסיװ רעד ןופ םעלַא רַאפ רָאנ ,טסנוק ןוא רוטַאר

 םעד ,עיצקודָארּפ רעד -- ןליצ עשיטקַארּפ ןעניד טפרַאדעג ןבָאה עכ

 ןטפערק-ריצודָארּפ עיינ יד ,עיצַאגיװַאנ רעד (1 לדנַאה

 רעדנעל עטקעדטנַא-יינ יד טימ לדנַאה ןלַאינַאלָאק םעד לעיצעפס (}

 ןיא ;עקירעמַא סובמולָאק ףָאטסירק טקעדטנַא 1492 ןיא .ןליט-דרע ןוא

 םעיינ ַא (רעדנזייר רעשיזעגוטרָאּפ ַאל ַאמַאג עד ַאקסַאװ טקעדטנַא 7

 ןעלזדניא ןעניפיליפ יד ןַאלעגַאמ טקעדטנַא 1521 ןיא ,עידניא ךָאנ געוו םי

 .עיזַא ץייק עּפָארײא ןופ געוו םעיינ םעד ןוא
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 עלַאדָאעּפ יד ןופ טפַאשלעזעג יד ןעיײרפַאב טרעדָאפעג טָאה סָאד

 -ייה רעד רַאפ קערש ןוא ארומ רעד ןופ רעשרָאפ ןוא רעקנעד יד ,ןטייק

 עכעלרעטלַאלטימ יד ןופ םירחוס ןוא רעטסיימ יד ,עיציזיווקניא רעקיל

 .ןעגנוצענערגַאב

 טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא עיצולָאװער עזַאשזרוב עכיירגיז עטשרע יד

 "סנטירשעגרָאפ ןוא עטסקרַאטש יד ןיא דנַאלָאה טלדנַאוװרַאפ (1576"1572)

 ,יירעבעוו-לָאװ ןופ רעטנעצ-טלעוו ַא טרעוו יז .טלעוו רעד ןיא הכולמ עט

 ןופ ,עירטסודניא-יוב-ףיש ןופ ,ןעגנוטעברַאסױא-טימַאסקַא ןוא-דייז ןופ

 .רעקרַאפ-םי ןופ ,רוטלוקירגַא רענרעדָאמ ןוא גנַאפ-שיפ

 ,טרעדנוהרָאי ןט717 בױהנָא ,טָאלפ-סלדנַאה רעשידנעלָאה רעד

 ןוא ןעמַאזוצ ןשיזיוצנַארפ ןיא ןשילגנע ןופ רעסערג לָאמ ייווצ ןעוועג זיא

 ,לדנַאה-טלעוו ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר עקיגנַארטשרע ןַא טליּפשעג

 רעזעגוטרָאּפ ןוא רעינַאּפש יד ןסױטשסױרַא ןעמענ םירחוס עשידנעלָאה יד

 גנואײטשטנַא רעד רַאפ עזַאב ַא ןגייל ןוא עקירעמַא ןוא עקירפַא ,עיזַא ןופ

 -כעמ יד תודע ןגָאז םעד ןגעוו .עירעּפמיא רעשידנעלָאה רעלַאינָאלָאק ַא ןופ

 יד עכלעוו ךרוד ןטפַאשלעזעג:-סלדנַאה עשידניא-ברעמ ןוא חרזמ עקיט

 ,עיסנַאּפסקע עלַאינָאלַאק ריא טריזילַאער עיזַאושזרוב עשידנעלרעדינ

 ןיא ,רעטסערג רעד םַאדרעטסמַא זיא טרעדנוהרָאי ןט-17 בױהנָא

 -טידערק עלעיצרעמָאק ןופ רעטנעצ ןוא טרָאּפ-סלדנַאה ,בַאטשסַאמ-טלעוו

 ,סעיצוטיטסניא ןוא סעזרעב ,קנעב עקיטכעמ טימ ,סעיצַארעּפָא

 "רוטלוק עקישַאר ַא ןעמוקעג זיא ,רעשימָאנָאקע רעד טימ לעלַארַאּפ

 ,גנולקיװטנַא

 -סשיטַארקָאמעד סָאד דנַאלָאה זיא טרעדנוהרָאי ןט-17 ןוא ןט-16 ןיא

 ירעדנעל עלַא ןופ ןטנַארגימע עשיטילָאּפ רעטנזיוט .עּפָאריײא ןיא דנַאל עט

 ,לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש שוריג ןופ ןענַארַאמ ןוא ןדיי רעטנזיוט ייז ןשיווצ

 ַא דנַאלָאה ןיא ןעניפעג ,ןטעָאּפ ןוא רעביירש ,רעקנעד ,עטנרעלעג ליפ

 ,ןפַאה ןרעכיז ןוא ןקיאור

 ןשיאעּפָארײא ןטסערג ןופ ןרעטלע יד ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ

 קרעוװו ענייז ןיא .ַאזָאניּפש ךורב -- טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ ףָאזָאליפ

 -שרע רעד ןופ ןעגנובערטש ןוא לַארָאמ ,ןלַאעדיא יד קורדסיוא ןַא ןעניטעג

 .עּפָאריײא ןיא עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעכיירגיז רעט
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 -ץעש ,טסירוי ןוא ןטנרעלעג ןטמירַאב םעד : ןַאד סױרַא טיג דנַאלָאה

 עד ָאגוה -- גנובעגצעזעג רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןגעו ערעל רעד ןופ רעפ

 טפָאה רעטיּפ גרוטַאמַארד ןוא טעָאּפ םעד ;(סויצָארג סלַא טנַאקַאב) טָארג

 ,ןָאסמַאס , ןופ רבחמ ,לעדנַאב ןַאװ טסָאי ,טעָאּפ ןטמירַאב םעד ןוא

 ךיוא יו ,קיטַאמעט רעשילביב ףיוא סעידעגַארט עשיאָארעה --- ?דיװַאד ,

 -ָאה ןופ ףמַאק םעד טגניזַאב רע ווװ ,"רעפיצול, ;"חסּפ, יו סעמַארד ןופ

 ,םזיטולָאסבַא ןשינַאּפש ןגעק קלָאפ ןשידנעל

 ןופ דנַאלרעטָאפ סָאד ךיוא זיא טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ דנַאלָאה

 -יא יד טקיבײארַאפ ןבָאה רעדליב סנעמעוו ,טדנַארבמער ןכעלברעטשמוא

 ןוא רעריפ עריא ,עיצולָאװער רעלַאנָאיצַאנ ,רעזַאושזרוב רעד ןופ ןלַאעד

 ,ןגָאלָאעדיא

 ןטשרע םוצ .עסערּפ רעד ןופ דנַאלרעטָאפ סָאד ןַאד טרעו דנַאלָאה

 -רושז ליפ קיטייצכיילג ןוא .גנוטייצ עכעלגעטגָאט ַא סױרַא טרָאד זיא לָאמ

 -ַאגרָא עשיטנַארגימע-שיטילָאּפ ןופ ןוא עשידנעלָאה ,ןבַאגסיױא ןוא ןלַאנ

 ןוא קידנגָארט ,עּפָאריײא ןופ רעדנעל צלַא טציילפרַאפ ןבָאה ייז .סעיצַאזינ

 ןלַאעדיא עוויסערגָארּפ ,עיינ יד קידנטײרּפשרַאפ

 עקיטכעמ סָאד .עטכישעג יד לָאמטּפָא זיא'ס שינָאריא-קיסייב יו

 -נווצעג ןעוועג ןיא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ עינַאּפש עשילױטַאק-לַאדָאעפ

 זיולב טשינ ,דנַאלָאה ,1648 ןיא ,ןענעקרענַא וצ ,המחלמ רעגנַאל ַא ךָאנ ,ןעג

 .(2 עירעּפמיא סלַא ךיוא רָאנ ,דנַאל קיגנעהּפָאמוא סלַא

 א 8
* 

 "רוב ,רעכיירגיז רעד ןופ גנוקריווסיוא יד ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ

 ,סיורג ױזַא .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא ,דנַאלגנע ןיא עיצולָאװער רעזַאושז

 ןיא ןטייצ עיינ יד ןופ ביױהנָא םעד ,ריא ןופ ןענעכער רעקירָאטסיה ליפ זַא

 .(3 עטכישעג רעד

 25 ףױא רעניווונייא ןָאילימ יױוצ טלייצעג ןַאד טָאה דִוַאלָאה (2

 | ,רעטעמָאליק טַארדַאװק טזזיוט

 טא ןלױּפ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא עטכישעג רַאפ רעכיב-לוש יד ןיא 63

 רעד ןופ -- ןטייצ עיינ יד ןעמ טנכער ,רעדנעל עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא

 .((1648) טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא עיצולָאװער רעשילגנע
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 -סױרַא ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ רָאי 143 ,ךָאד זיא טרָאד

 -- טרַאויטס לרַאש -- גינעק ןפיוא לייטרוא-טיוט ַא ןרָאװעג ןגָארטעג

 ,(4 "אנוש-הכולמ ןוא רעדרעמ ,רעטערַאפ ,ןַאריט סלַא;

 -עגטסעפ עּפָארײא ןיא עטשרע יד טָאה עיצולָאװער עשילגנע יד

 -רעכיז ,טייהיירפ רעד רַאפ ךעלדעש זיא טכַאמ עכעלגינעק יד , זַא ,טלעטש

 ,"קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד ןוא טייק

 -רַאּפ םעד ץנַאטסניא עשיטילַאּפ עטסכעה יד סלַא טנעקרענַא טָאה יז

 ףעקידרשוי ןופ רוקמ סלַא קלאפ ענערעווס סָאד ןוא טנעמַאל

 טרעוו דנַאלגנע .ללכ ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןגרָאז ףרַאד עכלעוו ,טכַאמ

 .עטַאלַאּפ-ןדרָאל ַא ןָא ןוא גינעק ַא ןָא קילבוּפער ַא 1649 רָאי ןיא
 ,סעיצולָאװער עזַאושזרוב עשילגנע ןוא עשידנעלָאה יד ןבָאה םורַא ױזַא

 -כעלטעג רעד ןגעוו עמגָאד-עכריק ןוא סָאטימ-רעטלַאלטימ םעד טּפַאלקעצ

 ןגעו ערעל יד ,םיא טלעטשעגנגעקטנַא ןוא ,טכַאמ ןייז ןוא ךלמ ןופ טייק

 ךַאמּפַא ןַא טכַאמ-הכולמ עדעי זיא ,ריא טיול ."ךַאמּפָא ןכעלטפַאשלעזעג;

 טכַאמ רעד רעטנוא ךיז טפרַאװ קלָאפ סָאד .רעשרעה םעד ןוא קלָאפ ןשיווצ

 ןסערעטניא יד ןעניד ייז ביוא ,גנידַאב ןייא רעטנוא רָאנ ,רעשרעה םעד ןוא

 ןסערעטניא ענייז ,ןגעק ,קלָאפ ןגעק סױרַא רעבָא ןטערט ייז ןעוו .קלָאפ ןופ

 ,ןקיטייזַאב קידנעטש ייז ןעמ ןָאק ,ךַאמּפָא ןטימ גנאלקנייא ןיא זיא

 רעד ךרוד ןכָארבעג טרעוו רעכלעוו ,ךַאמּפָא םעד טימ גנַאלקנייא ןיא

 ,טכילפ ךיוא ןוא ,טכער עטולָאסבַא יד קלָאפ סָאד טָאה ,טכַאמ רעקידנשרעה

 זיא סָאד לייוו ,עינַאריט עדעי ןפרַאװּפָארַא ןוא ןַאריט ןדעי ןפמעקַאב וצ

 ,םזיטָאּפסעד ןגעק רָאנ ,סָאג ןגעק טירטסױרַא ןייק טשינ

 םעד ףיוא ןקוק וצ טרעהעגפיוא קלָאפ סָאד טָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 ןכלעוו ,שטנעמ ַא רָאנ םיא ןיא ןעזעג ןוא טָאג ַא ףיוא יו ,"ןטבלַאזעג;

 ןוא ןרעלעפ טיײיגַאב רע ןעוו ,גנונעדרָא וצ ןפור ,ףרַאד ןעמ ןוא ןעק ןעמ

 ,סנכערברַאפ

 ןרָאװעג זיא ?טכַאמ רעכעלטעג , רעד ןגעק "דחּפ רעכעלטעג , רעד

 ,טלייטרוארַאֿפ ןוא טקיטיײזַאב

 ןט-17 ןיא עיצולָאװער רעשיטילָאּפ רעשילגנע רעד ןופ ןוחצנ רעד

 ;עטשרע רעד טרַאויטס לרַאש ןרָאוװעג טפעקעג זיא 1649 רָאיןיא (4

 רעד ךרוד ,רעט-16 רעד יאול ןרָאוװעג טריניטַאליג זןיא -- 1792 רָאי ןיא

 .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעכיירגיִז
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 ןיא עיצולָאװער רעשינכעט רעכיירגיז ריא וצ טריפעג טָאה ,טרעדנוהרָאי

 ,טרעדנוהרָאי ןט'8

 -עג טרעוו'ס ווװ ,טלעו רעד ןיא דנַאל עטשרע סָאד טרעוו דנַאלגנע

 ,ערעדנַא ןוא ןישַאמ-ףמַאד יד ,ןישַאמ-בעװ יד : עיצקודָארּפ-ןיׂשַאמ יד ןריוב

 גנולקיװטנַא רעצנַאג רעד ןופ טַאטלוזע ר ַא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 רעדנעל עשיאעּפָארײא ליפ ןֹוא קינכעט ןוא טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעד ןופ

 ,םעד רַאפ

 לא יא
 לֹא

 עשינכעט ןוא עכעלטפַאשנסיװ ,עכעלטפַאשלעזעג עלַאסָאלָאק עלַא יד

 "רעגריב םעד ןבעגעג ןבָאה ,ה"י ןט-17 ןוא ןט-16 ןופ ןעגנוכיירגרעד

 -ַאּפ רעד ןרעו וצ טכער עשירָאטסיה יד ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ,םוט

 ףמַאק ןיא ,קלָאפ ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,חוכ רעשיטיל

 -ירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ , ןופ טפַאשלעזעג רענרעדָאמ ,רעיינ ַא רַאפ

 ."טייקכעלרעד

 ענרעדָאמ ַא ,קנַאדעג רענרעדָאמ ,רעיינ ַא ןעוועג קיטיונ זיא םעד וצ

 ןעגנַאגעג קישַאר זיא סָאװ ,ןבעל םוצ גנַאגוצ רעיינ ַא ,גנואיושנָא-טלעוו

 ,סיורָאפ

 ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי ַא , ןעוועג קיטיונ זיא םעד וצ

 רַאפ ,ןעוועג ןענייז ,גנוטיײדַאב ןוא לָאצ רעד טיול ,רעגערט-ןָאפ ענייז

 ילָאװ -- טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ רעטסייג עשיזיוצנַארפ עסיורג יד ,םעלַא

 "עּפָאלקיצנע ןופ עדַאיעלּפ עלופטכַארּפ יד ןוא ָאסור ,עיקסעטנָאמ ,רעט

 .ערעדנַא ןוא סויצעוולעה ,ךַאבלָאה ,רעבמַאלַאד ,ָארעדיד -- ןטסיד

 -- רעפמעק ןוא ןרענַאיצולָאװער ןופ ײמרַא ןַא ןעמוקעג זיא ייז ךָאנ

 .רעיינ ַא ןופ רעיוב ןוא ,טפַאשלעזעג רעטלַא רעד ןופ רעמרוטש

 ןַאד טָאה סָאװ ,טכיל עסיורג סָאד ןרָאװעג ןענייז ןעגנופַאש ערעייז

 ןבעל יינ ַא וצ געוו ַא טנכיײצעגנָא ןוא רעקלעפ עלַא רַאפ ןטכיולעגפיוא

 ןוא רעשימָאנָאקע ןופ יירפ ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןבעל "קידלכש; ַא

 "שינרעטצניפ רעקילייה , ןוא "סעמגָאד עקילייה, ןופ ,ארומ רעשיטילָאּפ

 :סלעגנע טביירש "גניריד-יטנַא , ךוב ןייז ןיא

 יד ןטכױלַאב ,ךיירקנַארפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעטסייג עסיורג יד;
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 ןילַא ןענייז ,טרעטנענרעד ךיז טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד רַאפ ןעקנַאדעג

 ,שירענָאיצולָאװער-םערטסקע ןטָארטעגסױרַא

 ,ןטעטירָאטױא ףיוא ךיז ןפורַאפ ןייק

 ,טפַאשלעזעג ,רוטַאנ רעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא יד ,עיגילער יד

 "ירק רעטספרַאש רעד ןפרָאװעגרעטנוא ןרָאװעג זיא ץלַא ,גנונעדרָא-הכולמ

 יד ןקיטכערַאב ,לכש ןופ לַאנובירט ןרַאפ ןייטש טזומעג טָאה ץלַא ;קיט

 .ןדניוװשרַאפ רעדָא ,ץנעטסיזקע

 רַאפ סָאמ עקיצנייא יד ןרָאװעג זיא דנַאטשרַאפ רעקידנקנעד רעד;

 ,(5 "?טריטסיזקע טָאה סָאװ ,ץלַא

 .גניריד -יטנַא ופ טריטיצ (5
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 גנורעלקפיוא ןופ טרעדנוהרָאי םענופ רעײגרָאּפ יד

 ןיא גנונדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעלַאדָאעפ רעד ןופ טרָא ןפיוא

 ַא ,עיינ ַא ןעמוקפיוא טפרַאדעג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ךיירקנַארפ

 ךרוד עטריפעגכרודַא ,קיטירק יד טָאה ,ךיוא רעבירעד .עשיטסילַאטיּפַאק

 -קורטס עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג יד טרירעגנָא ,ןגָאלָאעדיא עזַאושזרוב יד

 ,"דנַאטש ןטירד , ןופ ןעמעלבָארּפ עטקיטייוװעגנָא עלַא ,רוט

 ,םוטרעיוּפ סָאד --- קלָאפ ןופ טנעצָארּפ 98 ןעמונעגמורַא ןַאד טָאה רע
 ,םוטרעגריב סָאד ,ןסַאמ עשיאעבעלּפ עשיטָאטש יד

 רעד ןוא לדַא רעד -- "דנַאטש רעטייווצ; רעד ןענַאטשעג זיא ןגעקטנַא

 טלייצעג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז .רעלק רעשילױטַאק רעד -- ?דנַאטש רעטשרע,

 -ַאב רעקינָאילימ-25 רעד ןופ טנעצָארּפ ייווצ --- ןזיוצנַארפ ןָאילימ ןבלַאה ַא

 ,גנורעקלעפ

 ענייק טעמכ ןוא טכער עלַא טגָאמרַאפ ןבָאה טנעצָארּפ ייווצ יד רעבָא

 ,ןטעברַא טפרַאדעג טשינ ,ןרעייטש ןלָאצ ןופ יירפ ןעוועג ןענייז ייז .ןטכילפ

 עלַא וצ טירטוצ טַאהעג ןבָאה ייז רָאנ .סעיגעליווירּפ עלַא ךיז טרעכיזרַאפ

 יז וצ .סוּפרָאק-ןריציפָא םעד טעדנירגעג ןבָאה ייז רָאנ ,סנטסָאּפ"הכולמ

 סָאד טָאה ייז .דרע רעטעברַאַאב רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכעז טרעהעג טָאה

 עקיזיר ןלָאצ טזומעג ,יירפ ןיוש טשרמולכ ,םוטרעיוּפ עקינָאילימ-2

 -ָאעפ ןטיול לייוו ,דרע ענעגייא רעייז ןטעברַאַאב וצ טכער ןרַאפ ,ןרעייטש

 .ןעגנידרַאפ) טכַאּפעג רָאנ רעיױּפ ןכרוד ןעוועג דרע יד זיא ץעזעג ןלַאד

 ,קרַאטש שימָאנָאקע ןעוועג זיא עיזַאושזרוב יד -- םוטרעגריב סָאד

 ,ףיוה ןכעלגינעק םעד תואוולה עקיזיר ןבעגעג ,ןרעייטש עסיורג טלָאצעג

 ןופ ןסָאנעג טשינ ,סנטסָאּפ-סגנוריגער וצ טירטוצ ןייק טַאהעג טשינ רעבָא

 .ךעלרעגריב ןוא שיטילָאּפ טקירעדינרעד ךיז טליפעג ,סעיגעליווירּפ ןייק

 -ילָאּפ ןוא עיציזָאּפ רעשימָאנָאקע רעקרַאטש ריא ןשיווצ ץרָאּפָארּפסיד יד
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 ןדעי רַאפ טבערטשעג םוטרעגריב סָאד טָאה טכַאמנָא רעטולָאסבַא רעשיט
 ,ןקיטייזַאב וצ זיירּפ

 יד ,ןסַאמ-סקלָאפ עשיטָאטש יד ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא שיגַארט

 רעבערג-ןליוק ןטעברַא עשיטָאטש ייב ,ןרוטקַאפונַאמ יד ןיא רעטעברַא

 ןעניול-רעגנוה טימ גָאט-סטעברַא רעקידהעש-16-14 ַא -- ערעדנַא ןוא

 .תורקי ןקידנגייטש ןקידרדסכ ַא ייב

 "דנַאטש רעטירדא רעד -- גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 8

 רעקינָאילימ-בלַאה ַא ךרוד ,טײקמַאזכרָאהעג ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ---

 ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,עּפָארײא ןיא עטסקרַאטש יד ,ײמרַא רענעגנודעג

 יד ןופ ,סעיגעליוװירּפ ןוא ןטכער ,ןסערעטניא יד ןופ ךַאװ רעד ףיוא

 ."לסיוטש ןופ עטשרעביוא; יד ןופ טנעצָארּפ 2

 לַאירעטַאמ-סיירפיוא ,רעכעלטפַאשלעזעג ,רעקיזיר ,רעטלמַאזעגנָא ןַא

 עסיורג יד ,טיירגעגוצ שיגָאלָאעדיא ןבָאה םיא .קנופ ַא ףיוא טרַאװעג טָאה

 ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ רעטסייג

 ןיא רעדנעל עשיאעּפָארײא ענלצנייא יד וצ טרעהעג ךיירקנַארפ

 ַא טימ ןעמונעגמורַא ןרָאװעג טשינ ןענייז עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט"6

 -עדיא םעד -- ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק גנוגעװַאב-עיצַאמרָאפער

 .גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןופ רַאּפשנָא ןשיגָאלָא

 ןופ ףליה רעד טימ טָאה ',ךיירקנַארּפ ןיא טכַאמ עכעלגינעק יד

 -ַאדָאעפ רעד ןופ ןצנעדנעט עשיטסיטַארַאּפעס יד טקיטשרעד ,ךריק רעד

 .(1 עיטַארקָאטסירַא רעל

 ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא עיכרַאנָאמ עשיזיוצנַארפ (2 עטולָאסבַא יד

 ,ריא ןגעק קידנטערטסױרַא ,ךיוא רעבירעד .,עשילױטַאק-לַאקירעלק ַא

 -ַאק יד ,םעלַא רַאפ ןפירגעגנָא ,עיזַאושזרוב רעד ןופ ןגָאלָאעדיא יד ןבָאה

 .עיכרַאנָאמ רעד ןופ טנַאװ-ץוש יד -- ךריק עשיליוט

 ,עילעשיר לַאנידרַאק ןופ קיטילָאּפ יד ןענַאטשַאב ךיוא זיא םעד ןיא (1

 -עג טָאה רע ןט-13 םעד יאול ןופ רעטסינימ ןטשרע ןקירָאיגנַאל םעד

 ,רעטיג ןוא ןֿצַאלַאּפ ערעיז טנערבעג ,טײל-לדַא ןוא ןטַארקָאטסירַא טּפעק

 ,עלַאדָאעפ יד ןופ גנובערטש עטַארַאּפעס עדעי רָארעט טימ ןכָארבעג

 ןרָאינעס עקיטכעמ

 יד ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא טכַאמ עטולָאסבַא עצנַאג יד (2

 .ינעק) ךרַאנָאמ ןופ טנעה
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 "רָאי ןט-17 ףוס ןופ ,ןטסיאעטַא ןוא "רעקנעדיירפ, עשיזיוצנַארפ יד

 געװ םעד טרעטסַאלפעג ןבָאה ,"למיה ןופ קיטירק, רעייז טימ ,טרעדנוה

 רַאפ לכ-םדוק ,"דרע רעד ףיוא םערוטש ןשירָאטסיה ,ןסיורג םעד; רַאפ

 ."גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי, םעד

 :ןרעהעג טרעדנוהרָאי םעד ןופ רעייגרָאפ עסיורג יד וצ

 ןַאשז ןוא ,ףָאזָאליפ ןוא רעקירָאטסיה:-רוטַארעטיל ַא -- לעב רעיּפ

 רעשיּפָאטוא ןוא טסילַאירעטַאמ-ףָאזָאליפ חלג רעשילױטַאק ַא -- עילעמ

 ,טסינומָאק

 ,טרעוו ,(טנַאטסעטָארּפ רעשיזיוצנַארפ) טָאנעגוה ַא ,רעטשרע רעד

 עיפָאזָאליפ ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא ןטסָאּפ ןייז ןופ טקיטיײזַאב ,ערעדנַא ליפ יו

 .ןאדעס ןיא טעטיסרעווינוא ןפיוא

 ,םזיצילױטַאק םעד ןעמעננָא טשינ ליוו רֶע ? הביס יד

 (3 1685 רָאי ןיא ,רֶע טזָאלרַאפ ,ןטָאנעגוה רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ

 ןופ הביבס ַא ןיא ,ךיוא ָאד ןוא .דנַאלָאה ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ךיירקנַארפ

 -ָאליפ ענייז ךיז ןריזילַאטסירק ,ןגָאלָאעדיא עכעלרעגריב ,עוויסערגָארּפ

 .ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ ןוא עשיפָאז

 טרעוו ןוא םַאדרעטָאר ןיא עיפָאזָאליפ ןופ ערדעטַאק ַא טמוקַאב רע

 .קרעוו עשיפָאזָאליפ עפיט ליפ ןופ רבחמ סלַא טמירַאב

 -ָאריײא ץנַאג ןיא טמירַאב טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,קרעוװ:-טּפיוה סָאד

 טיג רע .,ךוב-רעטרעוװו רעשיטירק ןוא רעשירָאטסיה רעד; טסייה ,עּפ

 -ָאזָאליפ ןוא סעטקעס ,ןעמעטסיס עזעיגילער ליפ ןופ גנוצַאשּפָא ןַא טרָאד

 ןטפירש עשילביב יד שיטסַאלָאכס ןריטערּפרעטניא סָאװ ,תוטיש טשיפ

 ןופ טייקידנעװטיונ עטגנידַאבמוא יד סױרַא לעב טקור קרעוו עלַא ןיא

 ץטפַאהרעלעפ, עלַא רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןוא ץנַארעלָאט רעזעיגילער

 קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ טייהיירפ וצ טריפעג שיגָאל טָאה סָאד ."תונומא

 ,טסיאעטַא ,רעקנעדיירפ םעד רַאפ ךיוא גנוטכַא וצ ,ללכב

 ןופ קיגנעהּפָא טשינ זיא קיטש עכעלשטנעמ יד זַאי ףיוא טזייוו לעב

 ןַא .לַארָאמ רעד רַאפ קיטיױנ טשינ זיא הנומא יד , .ןביולג ןזעיגילער

 -ַאק ןופ קורד ןרעטנוא ,רעט-14 רעד יאול טָאה רָאי םעד ןיא 63

 יד ןבעגעג טָאה סָאוװ טקידע-טנַאנ םעד ןגױצעגקירוצ ,רעלק ןשילױט

 ןעמענוצנָא ייז ןעגניווצ ,רָארעט טימ טלָאוועג ןוא (טכער עכיילג ןטָאנעגוה

 .םזיצילױטַאק םעד
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 ."רעקיביולג ַא יװ טקנוּפ ,שטנעמ רעשילַארָאמ-ףיט ַא ןייז ןָאק טסיאעטַא

 ,רוקיּפע יװ ,ןטסיאעטַא עכלעזַא ןענַאטשעג ןענייז שילַארָאמ-ךיוה יו

 ןוא דנַאלנכירג-טלַא ןופ ןטסילַאירעטַאמ-ןפָאזָאליפ עטמירַאב) סויצערקול

 -ַאמ ,ףָאזָאליפ-סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעטמירַאב) ינינַאװ ןוא (םיור

 ,(עיציזיוקניא רעד ןופ ןעמַאלפ יד ןיא ןעמוקעגמוא ,טסילַאירעט

 :לעב טביירש ַאזָאניּפס ןגעוו

 -רַאפ טייג טײקיזָאלטָאג עכעלטנפע ןַא יו ,ליּפשייב ַא ריא טָאה טָא,

 ,?ןפיצנירּפ עשילַארָאמ עטסנעש יד טימ טקינייא

 -סיוא ןופ סעיגילער עכעלטסירק יד ןעיירפַאב לעב ליוו לעמרָאפ

 ךרודַא רע טריפ רעבָא שיטקַאפ .ןעגנורימרָאפעד ןוא תוישעמ עטכַארטעג

 טָאג בוא; :טגערפ רע .קיטירק עזעיגילעריטנַא ,עקידנרעטעמשעצ  ַא

 ןופ הביס ַא ןייז רע ןָאק ױזַא יו ,ץנַאטסבוס עלעירעטַאמ-טשינ ַא זיא

 "? טלעוו רעלעירעטַאמ ַא

 -טנַא זיא ױזַא יוו ָאט ,טייקסטוג עכעלדנעמוא ןַא זיא טָאג ביוא;

 7? ץטכעלש סָאד ןענַאטש

 ןעייג ןביולג רעזעיגילער רעד ןוא לכש רעד זַא ,ףיוא טזייוו לעב

 -ָאיצַאר רעד ןגעק ןפלָאהַאבמוא זיא עיגָאלָאעט יד .רעדנַאנופ ףרַאש ךיז

 -לופ זיא'ס זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק רע ןוא ,קיטירק רעקידלכש ,רעלענ

 ַא טױל ןבעל טעוו עכלעוו ,טפַאשלעזעג עשיטסיאעטַא ןַא ךעלגעמ םָאק

 .קיטע רעכעלטלעוו

 -ןוא טָאה טָאנעגוה ןשיזיוצנַארפ ןופ םזיציטּפעקס רעקיאור רעד

 ןוא ןריזילַאנַא רָאנ ,דנילב ןביולג וצ טשינ ,רענעייל םעד טגָאזעגרעט

 ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ טייהיירפ ןוא ץנַארעלָאט ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןטכַארט

 ןפרַאװנָא ןופ ווורּפ ןדעי ,ץנַארעלָאטמוא עדעי ףרַאש רע טלייטרוארַאפ

 ,שטנעמ ןטייווצ ַא גנוניימ ענעגייא ןַא ,טלַאװעג טימ

 ןעלטימ ערעדנַא ןוא ןעגנואָארד טימ ןשטנעמ ןעגניווצ עכלעוו יד

 -ָאיסקַא ערַאבטײרטשמוא, ןוא "סעמגָאד עקיליײה , ןיא ןביולג וצ דנילב

 ןוא שטנעמ ןרַאפ גנוקידיילַאב ַא רָאנ ,רַאפעג ַא זיולב טשינ ןענייז ,"ןעמ

 ."טבער ענייז

 ןופ ךיוא רָאנ ,גנולעטש ןופ עגַארפ ַא זיולב טשינ זיא ץנַארעלָאט;

 "ייא וצ (4 שיטקידָאּפַא קידנעטש זיא שטנעמ רעטכעלש ַא .רעטקַארַאכ

 .שרעדנַא ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ ןייק טשינ טרירעלַאט 4
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 טשינ ,ןעלטימ יד טשינ רעבָא ןָאפ יד ןרעדנע ןָאק רע .עדמערפ ןוא ענעג
 ןעיירפַאב וצ טומ ןייק טשינ טָאה'ס רעװ .טָאּפסעד ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד
 -סיוא קיטסייג ןוא טלּפירקרַאפ שילַארָאמ טרעװ ,הלשממ ןייז ןופ ךיז
 ,"טליוהעג

 ןופ סָאמ יד זיולב טשינ ץנַארעלָאט זיא ,לעב ףיוא טזייוו םורַא ױזַא

 טייקכעלשטנעמ ןופ רָאנ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןעיירפ ןופ טייקנביוהרעד
 ,ללכב

 -רעד םזיאעטַא רעד ,טייקכעלטלעוו יד טשינ, זַא ,ןלעב ןופ עזעט יד
 זיא ,"ןביולג רעדנילב ןוא ןלייטרוארָאפ יד רָאנ ,ןשטנעמ םעד ןקירעדינ
 ַא ןופ םוקנָא םעד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,בלַאװש-גנילירפ רעד ןרָאװעג
 .טפַאשלעזעג רענרעדָאמ ,רעיינ

 טָאה סָאװ ,טכיל ןסיורג ןופ רעייגרָאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רע
 ,אפוג םערוטש םעד ןטכױלַאב

 רעד זיא ,םזיאעטַא םעד טקיטכערַאב ןזיולב טָאה לעב רעיּפ ביוא-
 םעד טָאה רע .טסיאעטַא ןַא ןילַא ןעוועג ,עילעמ ןַאשז ,םיא ןופ רערעגניי
 ףרָאד םעד ןיא חלג רעמערָא סלַא טעברַאעג ןבעל ןייז ןופ לייט ןטסערג

 .ןײּפמַאש ןיא ,יניפרטע

 טָאה ,קלָאּפ ןטריטַאולּפסקע-םַאזיױרג ןשיװצ גנַאליןרָאי קידנבעל
 .ןעגנובערטש ןוא ןעגנַאלרַאפ ,המשנ ןייז טנָאקעג טנכייצעגסיוא רע

 יירד ,עטַאכ ןייז ןופ םעדיוב ןפיוא ןענופעג ןעמ טָאה ,טיוט ןייז ךָאנ
 -ַארַאּפ רעד ןופ רעניווונייא) רענַאיּפַארַאּפ יד וצ טריסערדַא ,ןטּפירקסונַאמ
 על ,) "האווצ יד, ןעמָאנ ןרעטנוא טקורדענּפָא ןרָאװעג ןענייז ייז .(עיפ

 .("ןַאמַאטסעט
 ןעקנַאדעג ענייז ךעלטייד ןוא ףרַאש טנכייצרַאפ ןענייז ךיוא טרָאד

 .ןעגנואיושנָא ןוא

 ןופ ןטסירק עקיבױלג יד רַאפ "אטח לע; קרַאטש ךיז טּפַאלק רע

 סָאד סָאװ ,טזיורבעגפיוא ןעוועג זיא ןסיוועג ןיימ , : טביירש רע .ףרָאד ןייז
 ,עלַא יד ןוא ךיז טסַאהעג בָאה ךיא; ;"סנגיל עקילייה, ןפרָאװעג טָאה ליומ

 ףָאלב ןוא רקש טימ קלָאפ סָאד טזייּפשעג ןבָאה עכלעוו

 יד רעכלעוו טימ טייקיריג עטקיטעזעגמוא יד לייטרוארַאפ ךיא,
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 ןופ ןפוא ןעמַאזױורג םעד ,קלָאפ ערעטסניפ סָאד ןריטַאולּפסקע ןרַאה

 ןשטנעמ עוויאַאנ ןופ ןטָאּטש

 גנַאג ןיא ,ךעלטנפע טלָאװעג רע טָאה לָאמ ליפ זַא ,הדומ ךיז זיא רע

 ךייא ריא טזָאל סָאװרַאפ !ענימ רעדניק,/ : ןעיירשסיוא ,תושרד יד ןופ

 ארומ יד טָאה לָאמ עלַא רעבָא 7? רעכיװרַאמ ערעדנַא ןוא רימ ןופ ןרַאנּפָא

 .ליומ סָאד םיא טכַאמרַאפ ,ןצנעוװקעסנָאק יד רַאפ

 :ןבירשעג טָאה עילעמ ןַאשז ןופ "האווצ, יד קידנענעייל רעטלָאװ

 ַא .גנושַארעביא ןופ טרעטיצעגפיוא ךיא בָאה ,םיא קידנענעייל,

 רַאפ טָאג ייב הליחמ רע טעב קידנברַאטש סָאװ ,חלג ַא ןופ שינעגייצ

 רָאג ןָאק ,ןביולג ןכעלטסירק םעד ןשטנעמ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,םעד

 -יירפ) ןעניטרעביל יד ןופ לָאש-גָאװ רעד ףיוא ןקריווסיוא קרַאטש

 ."רעקנעד

 צ

 ,טָאג ייב טשינ הליחמ ןטעבעג ,עילעמ טסיאעטַא רעד טָאה שיטקַאפ

 ,קלָאפ םייב רָאנ

 רע עכלעוו ,רעלק םוצ גנוטכארַאפ יד ןוא ךריק רעד וצ סַאה רעד

 קירדסיוא רעייז ןענופעג ןבָאה ,ךיז ןיא ןקיטש ,ןבעל ץנַאג ַא ,טזומעג טָאה

 ."האווצ רעד , ןיא

 ,ןירטקָאד רעכעלטסירק רעד ןופ קיטירק עכעלטפַאשנדיײל ַא זיא סָאד

 :טביירש רע .קיגָאל ןוא לכש ןופ עיציזָאּפ רעד ןופ עילעגנַאװע ,לביב

 ,רוטַאנ רעד ןיא טייקנייש ןוא גנונעדרָא ןופ רעטסיימ רעקיצנייא רעד,

 ;?ןיילַא רוטַאנ יד זיא

 -רופסיוא עקידנעטשטסבלעז סָאד ןייטשרַאפ וצ רעווש טשינרָאג זיא'ס

 ךרוד גנופַאשַאב ריא רעדייא ,עירעטַאמ רעד ןופ טלעװ רעד ןופ ךיז ןעמ

 | : ?טָאג

 רימ ןבָאה ,גנופַאש עכעלטעג סלַא טלעוו יד סיוא ןשטייט רימ ןעווע

 -רָאג ןופ גנואײטשטנַא יד :ןעמעלבָארּפ עטזיילעג-טשינ לָאצ עסיורג ַא

 יד זיא ,ןגעקַאד .א .א םוקפיוא ןייז ןופ טייצ יד ,טָאג ןופ טרָא סָאד ,טשינ

 רעד ןופ סעצָארּפ-עיצולָאװע ןגנַאל ַא ןופ טַאטלוזער סלַא ,גנואײטשטנַא

 ."לכש ןכעלשטנעמ ןרַאפ רעכעלגנעגוצ ליפ ,עירעטַאמ

 "קע טָאג זַא ,טקנוּפדנַאטש רעזעיגילער רעד זַא ,ףיוא טזייוו עילעמ

 : רעשיגָאל טשינ ַא זיא ,טייצ ןוא טרָא ,םיור םעד רעסיוא טריטטיז
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 סָאװ ןוא .טשינ טריטסיזקע ,ָאטשינ ץעגרע ןיא זיא סָאװ סָאד;

 ,ןפַאש טשינרָאג ןָאק ,טשינ טריטסיזקע'ס

 ןרעו טנָאקעג טשינ טָאה עירעטַאמ יד , זַא ,סױרַא טגנירד םעד ןופ

 ,ןפַאש טשינרָאג ןָאק טשינרָאג לייוו ,ןפַאשעג

 : ריפסיוא ןשיּפָאזָאליפ-שיטסילאירעטַאמ םוצ עילעמ טמוק ױזַא ןוא

 -ַאב עכלעוו ,עירעטַאמ עקיבייא יד זיא טלעװ רעד ןופ ןזעוו רעד,

 ןוא רעהפיוא ןָא ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ךעלכעלייט עלעירעטַאמ ןופ טייטש

 -יטרַאנדישרַאפ עוויטַאטילַאװק ַא טפַאש סָאד .ןעגנוקינייארַאפ יד ןרעדנע

 גנואײטשטנַא רעד וצ טריפרעד ךיוא טָאה סעצָארּפ רעד .רעּפרעק ןופ טייק

 ,(חומ ןכעלשטנעמ) ."עירעטאמ רעקידנעקנעד רעד ןופ

 ,עילעמ חלג ןקירָאי-גנַאל ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא רימ ןבָאה םורַא ױזַא

 ּפָא טפרַאװ רעכלעוו ,טסיאעטַא ןטנעװקעסנָאק ןוא םענעכָארּפשעגסױא ןַא

 -טפַאשנסיוװ ןוא עקיטכיר:קיצנייא יד סלַא טלַאה ןוא ןלייטרוארָאפ עלַא

 ,גנואיושנָא-טלעוו עשיטסילאירעטַאמ יד ,עכעל

 יא 8
 א

 ןיא עילעמ טלָאמ ,ןריפסיוא עשיפָאזָאליפ יד טימ לעלַארַאּפ רעבָא

 ןופ ןייּפ ןוא טיונ ,טייקמערָא ןופ דליב קידנעלסיירטפיוא ןא "האווצ רעד;

 עינאריט-לדַא יד ןָא ףרַאש טפיירג רע .םוטרעױּפ-ענישטשנַאּפ ,ןלַאדָאעּפ

 דנַאטשפיוא ןטנפָאװַאב וצ קלָאפ סָאד טפור ןוא עיכרַאנָאמ עטולָאטבַא ןוא

 .רעקירדעטנוא יד ןגעק

 ןייטשרַאפ ןוא טקינייאעג ןטערטסױרַא לָאז קלָאפ סָאד ידכ ,רעבָא

 רעקילייה; רעד ןופ ןעיײרפַאב סע ןעמ ףרַאד ,ןבַאגפיוא ןוא ןליצ ענייז

 :טיירש רע .םינָאלוװייט ןוא טָאג רַאפ דחּפ ןופ ,"קערש ןוא שינרעטצניפ

 -ַאלװײט עטסגרע יד ןיײילַא ןענייז םינָאלוװייט טימ ךייא ןקערש סָאװ יד ,

 *! םינ

 זיא ןשטנעמ עקיניזטסוװַאב ןוא עכעלטנרָא יד ןופ עבַאגפיוא יד

 קלָאפ סָאד ןריזינַאגרָא ןוא ןפור ,ןסערעטניא ענייז קלָאפ םעד ןטכױלַאב וצ

 "ןענַאריט ןופ ךָאי םעד ןפרַאוװצּפָארַא

 רעד ןופ רענגעק רענעסיברַאפ סלַא זיולב טשינ סױרַא טערט עילעמ

 ריא טימ רָאנ .םוטנגײא-טַאװירּפ ןופ ךיוא רָאנ ,גנונעדרָא רעלַאדָאעפ
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 עינַאריט ,טײקמערָא ןופ ןעיײרפַאב ךיז טייהשטנעמ ד טעװ ,גנוטכינרַאפ
 ,תומחלמ ןוא

 וצ טכער ןבָאה עלַא .רוטַאנ רעד ןופ ךיילג ןענייז ןשטנעמ עלַא;

 יד ןופ ןסינעג ןוא יירפ ןייז וצ טכער ןבָאה עלַא .ךעלקילג ןייז ןוא ןבעל

 ,"דרע רעד ןופ ןטכו'רפ

 -סטעברַא יד ןוא רעמיטכייר עלַא ןופ ןכעלטפַאשלעזעגרַאפ סָאד;

 ווו ,טפַאשלעזעג עקידרשוי ,עיינ ַא ןפַאש ןלעװ ,רעגריב עלַא ןופ טכילפ

 ןיא ןבעל ןלעװ עלַא וװװ ,רעדורב ַא ןטייווצ ןיא ןעז טעו שטנעמ רעדעי

 ,"ור ןוא עביל

 ,דנַאטשפיױא-סקלָאפ ןטנפָאװַאב ַא ןטיירגוצ ןיא גנורעטש-טּפיױה יד

 ךיױוא רעבירעד ."טײקמַאזכרָאהעג רעכעלטעג, רעד ןיא ןעזעג רע טָאה

 עיגילער רעד ןגעק ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,טעדנעװעג ףירגנָא ןייז זיא

 | ,רעגערט עריא ןוא

 ןופ תוחומ יד ןטכױלַאב , : גנורעדָאפ-טּפיױה ןייז זיא ךיוא רעבירעד |

 ."קלָאפ

 יד טקירדעגסיוא טָאה ,רענָאיצולָאװװער ןוא טסיאעטַא רעד ,עילעמ

 ילַאנַא רעד ,רע .םוטרעױּפ ןלַאדָאעֿפ ןוויטימירּפ ןופ ,תומולח עוויטימירּכ

 ןופ יובעג ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא סָאװ טסילאירעטעמ-ףָאזָאליפ רעשיט

 טייקיסעמצעזעג רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא טשינ רעבָא זיא ,עירעטַאמ רעד

 ןופ טייקידנעװטיונ יד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע .עטכישעג רעד ןופ

 רעד ןופ גיז םעד רַאפ ,ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע-ךעלטפַאשלעזעג ,עפייר

 | .עיצולָאװער רעלאיצָאס

 .סיורָאפ טקוקעג טייוו רעבָא טָאה חלג רעשיפרָאד ,רענעדײשַאב רעד

 טעװ סָאװ ,ןוז רעקיטכיל רעסיורג רעד ןופ רָאיַאק םעד ןעזעג טָאה רע

 -נַארפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיײרַא זיא רע .ןשטנעמ עלַא רַאפ ןעניישפיוא

 ,לגילפ ןקניל ןופ רעייגרַאפ עלופטכַארּפ יד ןופ רענייא סלַא קלָאפ ןשיזיוצ

 ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ רעטסייג יד ןופ



 ךרַאנָאמ רעד, -- רעטלָאװ

 יקילבוּפער-טסנוק ןוא טפַאשנסיװו רעד ןופ

 רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ,רעטלָאװ םינָאדװעסּפ ,עורַא ירַאמ ַאוסנַארפ

 -נערַאפ טָאה רע .רַאטָאנ ַא ןופ ןוז סלַא ,1694 רָאי ןיא ,זירַאּפ ןיא טלעוו

 ןסיורג םעד יאול ןופ ןעמָאנ ןפיוא שזדעלָאק-ןטיאוזעי םעד טקיד

 רעד ןרָאװעג זיא ,"לוש רעקילייה; רעד ןופ טנעװלָאסבַא רעד ,רע ןוא

 -נסיוו ןעיירפ ןופ ,רעקנעדיירפ עשיאעּכָאריײא עלַא ןופ רעריפ רעקיטסייג
 טרעדנוהרָאי ןיא ףמַאק ןזַאושזרוב-רענָאיצולָאװער ןופ ,קנַאדעג ןכעלטּפַאש

 ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ

 -ַאעפ רעד ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ךרוד טפדורעג ןרָאי עגנַאל

 "ילדנעצ רעטנוא קרעוװ ענייז סױרַא רע טיג ,טכַאמ רעכעלגינעק ,רעלַאד

 רעד ןיא ןײרַא זיא רע ןכלעוו טימ ,ייז ןופ רענייא .ןעמינָאדװעסּפ רעק

 ,רעטלָאװ זיא ,עטכישעג

 יד וצ ךעלנע רע זיא טפַאשנסיװ ןוא עיצידורע רעסיורג ןייז טימ

 ןעמ .טגָאיעגרעבירַא טייו רע טָאה ייז ןופ ליפ רעבָא ,ןזיר-סנַאסענער

 -גסיוו רעד ןופ ךרַאנָאמ רעטניורקעג-טשינ , :ןפורעג טכער טימ םיא טָאה

 ,"קילבוּפער-טסנוק ןוא-טפַאש

 ,ףָאזָאליפ ַא : גנופַאש ןוא ןסיוו ןייז ןיא קיטײזלַא ןעוועג זיא רע

 ;טפַאשנסיװ:רוטַאנ רענרעדָאמ ,רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ

 ילָאּפ ַא וצרעד ןוא ; רעטכיד ; גרוטַאמַארד : רעקירָאטסיה רעלופטכַארּפ ַא

 ,טפמעקַאב ןוא טפדורעג רעהפיוא ןָא ,רעקיט

 ןט-18 ןופ טכיל עסיורג ןוא ןסיוועג סָאד רָאנ טשינ ןעוועג זיא רע

 ןט-19 ןרַאפ ןרעטש רעדנטכיול רעד ךיוא ןבילבעג זיא רע .טרעדנוהרָאי

 .טרעדנוהרָאי ןט-20 ןוא

 -ַאטסירק ךיז ןבָאה ,גנולעטש עשיטילָאּפ ןוא גנואיושנָא-טלעוו ןייז
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 רעטסיײג-סנַאסענער עסיורג יד ןופ ןעקנַאדעג יד ןופ זעטניס סלַא טריזיל

 ןלעב רעיּפ .גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ הפוקת רעד ןופ רעייגרָאפ יד ןוא

 עכלעוו עילעמ ןַאשז ןופ "האווצ יד; ןוא "רעטָאפ ןיימ , ןפורעגנָא רע טָאה

 רע טָאה ,גנוטיידַאב רעלַאסָאלָאק ןופ קרעוו סלַא טצַאשעגּפָא טָאה רע

 ,טײרּפשרַאֿפ ןוא ןבעגעגסױרַא ןיילַא

 ןופ םַאלפ ןכעלטפַאשנסיו םעד טימ ןעמונעגכרודַא ןעוועג זיא רע

 ָאנורב ָאנַאדרָאשזד ןופ קנַאדעג ןשיּפָאזָאליפ-שיטסיאעטַא ןוא יעלילַאג

 ,ןענָאטוינ ןופ ןצעזעג-קינַאכעמ יד ןוא ןקָאל ןופ םזילַאירעטַאמ םעד טימ

 ערעדנַא ןוא (2 טפיאוס ,(2 דוָאד ,(1 ןָאטלימ ,ריּפסקעש ןופ קרעװ יד טימ

 .רעקנעד ןוא רעביירש עסיורג

 רעכעלטעג ,, ןוא קיטסַאלָאכס רעד ןופ טיײרפַאב םיא ייז ןבָאה ירפ רָאג

 ןוא לַאקירעלק-יטנַא םענעכָארּפשעגסױא ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןוא ?איוומ

 .רעקנעדיירפ

 -רעד-רוטַאנ עטערקנָאק ןשרָאפ וצ רע טפור קרעװ ענייז עלַא ןיא

 -ןסיוו ןוא טנעמירעּפסקע ,לכש ןשיטילאנַא ןפיוא ךיז קידנציטש ,ןעגנונייש

 ךייא ןלעוװ ,םיסנ םוש ןייק ןוא רעקילייה םוש ןייק , : זיײװַאב ןכעלטפַאש

 ,ןשרָאפ ןָאטוינ ןוא יעלילַאג ,לעב יו ףרַאד ןעמ; ."ןרעפטנערַאפ טשיניָאג

 ,"ןפערט טשינ לָאמנייק רעבָא ,ןטסעמ ןוא ןגעוו

 יד ,ריּפַאּפ םעד טימ ןעקנַאדעג ענייז ןליט רע טמענ ,גנוי רָאג

 ּפָא ןטָאּפש עכלעוו ,(4 ןעמַארגיּפע ענייז ןעגנופַאש עשירַארעטיל עטשרע

 .ןַאעלרָא'ד פיליפ -- טנעגער ןשיזיוצנַארפ ןופ

 רָאי ַא ףיוא ןרעדײלשנײרַא ,ןרעטלָאװ ,םיא לָאז ןעמ גונעג זיא סָאד

 -ַאדָאעּפ-םַאזיורג רעד ןופ ןרעיומ יד ןיא ךיוא רעבָא ,עיליטסַאב רעד ןיא

 ,ןליוו-ספמַאק ןוא עיגרענע ןייז טצָארּפש ,הסיפת יועל

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעקירָאטסיה ןוא טעָאּפ רעשילגנע ((

 .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא עיצולָאווער

 ַאנָאיצַאר ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ טעָאּפ רעשלגנע רעסיױרג (2

 .טסילַאירעטַאמ ןוא טסיל

 "וג ןופ סעזייר יד; ןופ רבחמ ,רעביירש רעטמירַאב רעשילגנע 96

 .טכַאמ רעכעלגינעק רעד ןופ רעפמעקַאב ןוא רענַאקילבוּפער ַא ,"רעוויל

 .טלַאהניא ןשיריטַאס ןופ ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עצרוק 6
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 סעמעָאּפ טביירש ןוא "ּפידע , עידעגַארט עטשרע ןייז סיוא טקידנע רע

 ,(5 ןטרעפ םעד ךירנייה ןוא עיליטסַאב רעד ןגעוו

 .עיליטסַאב רעד ןיא רעדיו רע "טגנערברַאפפ רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא

 .לדַא ןשיטַארקָאטסירַא םעד ןגעק ףירגנָא ןפרַאש ַא רַאפ לָאמ סָאד

 ןפייר םעד טימ ןבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןענָאק ?עקיטכעמ יד,

 ןטסיופ יד ןיא טכַאל סָאװ, ,"ריטַאס ןקיסייב, ןקירָאי-30 ,ןטעדליבעג

 -סַאב רעד ןופ ךיוא רָאנ ,"גנונעדרָא רעד ןוא טָאג ןופ ,ייז ןופ רָאנ טשינ

 ."טצעה רע ןוא טָאּפש רע; .רעכיז ןוא טרָאד טוג רָאג ךיז טליפ רע .עיליט

 -קנַארפ ןזָאלרַאפ זומ רעטלָאװ ."דנַאלרעטָאפ ןופ ןָאװק זיא ױזַא ביוא

 ןקיטכיו ַא ןבָאה טרָאד רָאי יירד .דנַאלגנע ןיא ךיז טצעזַאב רע .ךייר

 סָאד םיא טרינָאּפמיא'ס .ןעגנואיושנָא ןוא ןעקנַאדעג ענייז ףיוא סולפנייא

 ןופ גנוצענערגַאב רעשירַאטנעמַאלרָאּפ ריא טימ דנַאלגנע עזַאושזרוב-גנוי

 ןופ עדַאיעלּפ ַא טימ ,ץנַארעלָאט רעזעיגילער ,טכַאמ רעכעלגינעק רעד

 .רעביירש ןוא רעקנעד עוויסערגָארּפ

 "יפ , ךוב סָאד סױרַא רע טיג ךיירקנַארפ ןייק קירוצ טמוק רע ןעוו

 ץלַאדָאעפיטנַא ןופ ,טרָאד טלָאמ רע ."רעדנעלגנע ןגעוו ווירב עשיּפָאזָאל

 טפַאשנסיוװ ,עיפָאזָאליפ ,גנונעדרָא עזאושזרוב ,עשילגנע יד ,סעיציזָאּפ

 ,רוטַארעטיל ןוא

 ךיוא רָאנ טריקסיפנָאק זיולב טשינ טרעוו ךוב עשיטילַאנַא-ףיט סָאד

 רעדיוו זומ רעטלָאװ .טריטסערַא רעבעגסיױרַא ןייז ןוא טנערברַאפ ךעלטנפע

 וװ ,עיגנירַאטָאל ןיא ,אפוג ךיירקנַארפ ןיא לָאמ סָאד ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 .עריס (סָאלש) ָאטַאש םעד ןיא ,רָאי 15 טניווו רע

 -עמ ןופ טַאטקַארט רעד; : יו קרעוװו עטמירַאב ענייז רע טפַאש ָאד

 ןופ ןטנעמעלע יד , :"שטנעמ רעכעלטלעוו רעד, עמעָאּפ יד ;"קיזיפַאט

 .ערעדנַא ליפ ןוא "?עיפָאזָאליפ סנָאטוינ

 רַאנ ,ךיירקנַארפ ןיא זיולב טשינ טמירַאב ןוא רעלוּפָאּפ טרעוו רע

 .עּפָאריײא ץנַאג ןיא

 ,ןפיוק ...םיא ןריבורּפ ,טרָאװ ןדעי ןייז רַאפ ןרעטיצ סָאװ ,ןכרַאנָאמ יד

 -ירָאטסיה -ףיוה ןכעלגינעק סלַא םיא טמיטשַאב רעט-15 רעד יאול

 ,תמא ןופ ןפיױלטנַא טשינ ןָאק רע .רעטלָאװ טביילב רעטלָאװ רעבָא ,רעק

 ירָאי ןט-16 ןופ טפלעה רעטייױוצ רעד ןופ גינעק רעשיזױצנַארפ 5

 ןטָאנעגוה יד ןופ רעריפ ,טרעדנוה
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 טימ .גנופַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ טפַארק-ביירט יד ,עיכיטס יד זיא תמא רעד

 ןוא לדַא ןופ ןבעל סָאד רע טריװרעסבָא ,זיורבפיוא ,ןכעלרעניא ןוא לקע

 עשינָאריא-קיסייב ןיא .ןגייווש טשינ ןָאק רע ןוא ?ןטיזַארַאּפ-ףיוה , יד ןופ

 ןשיטָאידיא ,ןטפיוקעג םעד , "שוּפיע ןשיצַאלַאּפפ םעד רע טלָאמ רעיל

 ?לסיוטש ןטשרעביוא ןופ ןעמַאד עקיטסורב קיטכרָאפסטָאג יד, ,"לכיימש

 "ךעלטעטסעיַאמ ןוא טעטסעיַאמ ןייז רַאפ , ןגיוב ךיז ןעיירד ןיא ןענָאק סָאװ

 ,יןלָאצַאב קירעהעג יוװ ןָאק סָאװ ,ןדעי טימ טעב סָאד ןלייט,, ןוא

 ןופ ןיטירָאװַאפ עטשרע יד טליפרעד ךיז טָאה רָאג זיב ןפָארטעג

 ,רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ ,ןט-15 םעד יאול

 רע .טנַאה ןיא ןקעטש-רעדנַאװ םעד ןעמענ רעדיוװ זומ רעטלָאװ ןוא

 םיא טָאה סע ווו ,ףיוה ןכעלגינעק ,ןשיסיירּפ ןפיוא רעביא ךיז טגָארט

 .רעטייווצ רעד ךירדירפ ןדַאלעגנייא

 סָאװ ,"ךרַאנָאמ םענעטכײלַאב םעד, ןעניפעג םיא ןיא ליוו רעטלָאװ

 ןוא רעגריב עלַא רַאפ טכער עכיילג ןופ ןלַאעדיא יד ןכעלקריוורַאפ טעוו

 ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ ףיוא טציטשעג ,"ךיירגינעק קידלכש; ַא ןפַאש

 ,ץנַארעלָאט ןוא םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןטיירב ףיוא ,ןסיוועג

 טָאה סע ןכלעוװ ,"ּפַארטַאס ןטצענערנַאב-קיטכעמ , ַא ..טניפעג רע

 -ַאב ןוא ןטעדליבעג ןופ, המכח לסיב ַא ןָאט קנורט ַא טסולגרַאפ ךיִז

 ."זיוצנַארפ ןטמניר

 "ןטבלַאזעג; םעד ןוא רערעיוז-קיסייב ַא ןעוועג רעבָא זיא טפַאז רעד

 רעקידתונכש רעד ןיא ןפױלטנַא זומ רעטלָאװ .ןרָאװעג טוג טשינ זיא

 ,ץייווש

 ,רָאי 25 -- ןבעל ןייז ןופ לייט ןעטסערג םעד רע טגנערברַאפ ָאד

 -ַאלפ רעד טרעוו רע .רעטסרַאבטכורפ רעד זיא דָאירעּפ-סנבעל רעד

 ןוא (6 ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ תונברק יד ןופ רעקידייטרַאפ רעקימ

 -מירַאב רעד ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ רענייא זיא רע .עיצקַאער רעלַאדָאעּפ

 טביירש רע .רעבמַאלַאד ןוא ָארעדיד ןופ טריגַאדער עידעּפָאלקיצנע רעט

 םעד ןעגנוווצעג ןבָאה ןפורפיוא ןוא סעדער עקימַאלפ סרעטלָאו 6

 -יבַאהער וצ טכירעג סָאד ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ טַאּפָאקסיּפע

 -קנַארפ ןיא ןטנַאטסעטַארּפ ,טױט םוצ עטּפשמרַאפ קידלועמוא ,ןריטיל

 .ראבאל ןַאשז ןוא ןעווריס רעיּפ ,ַאלַאק ןַאשז יו ,ךייו
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 ןרַאומעמ ןוא ןעייסע ,ןטעלפמַאּפ ,קרעװ עכעלטפַאשנסיװ לָאצ ַא ךיוא

 ןטייהניווװעג יד רעביא ייסע; יו ןרעוועדעש עכלעזַא ףיוא ןעמוק עקַאט ןַאד

 -ָאליפ , רעד ,"ץנַארעלָאט ןופ טַאטקַארט רעד; ,"רעקלעפ יד ןופ טסייג ןוא

 .ערעדנַא ןוא "ךוב-רעטרעוו רעשיפָאז

 ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל , ןופ ּפָאק רעטנעקרענָא רעד טרעװו רע

 -ַאזטרָאװ רעד ,"גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד;

 .עיגָאלָאעדיא רעיינ ַא ןופ רעג

 -ַאב ןייז ןיא ןעמוקקירוצ רע ןָאק ןט-15 םעד יאול ןופ טוט ןכָאנ

 ,זירַאּפ ןטביל

 רעייפ טימ טייּפש רע .ןַאקלווװ ַא זיא ךיירקנַארפ ,1778 רָאי סָאד זיא'ס

 םעד טשינ ץלַא ךָאנ טליפ "גרַאװטלַא עלַאדָאעפ סָאד , רעבָא .עװַאל ןוא

 ,םערוטש ןופ םוקנָא

 ןטסערג םעד שיטסַאיזוטנע ןסירגַאב *דנַאטש ןטירד; ןופ ןסַאמ עקיזיר

 טגָארט ןעמ ."טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ" ןופ גָאלָאעדיא

 ,דיירפ ןופ טלבוי ןעמ ןוא סמערָא יד ףיוא םיא

 ךַאװש וצ רעבָא ,טרירעג ףיט זיא ןקז ןקירָאי-84 ןופ ץרַאה סָאד

 .טצַאלּפ סע ןוא .גנובעלרעביא עלענָאיצַאמע קרַאטש ַאזַא ןעמענוצפיוא

 ,1778 יַאמ ןיא טברַאטש רעטלָאװ

 ןעגנערב וצ טרעװרַאפ ךריק עשילױטַאק ,ץלַא ךָאנ עדנילב יד

 ןריפ עטנעָאנ ןוא טניירפ .זירַאּפ ןיא רבק וצ ?טסירקיטנַא ןזָאלטָאג םעד ,

 ןפיוא ור טניפעג רע וװ ,ןַאּפמַאש ןייק רעּפרעק םעד םייהעג ןיא קעװַא

 .רעילעס ןימלע-תיב

 סולשַאב ןטיול ,1791 ןופ געט-עיצולָאװער עשימרוטש יד ןיא

 יץעגרעביא ךעלרעייפ ,שַא ןייז טימ עטּפירק יד טרעוו ,טנעמַאלרַאּפ ןופ

 .ןָאעטנַאּפ ןיא ןגָארט

2 8 
: 

 ןשיזיוצנַארפ ןופ גָאלָאעדיא רעטסערג רעד ןעוועג זיא רעטלָאװ
 -רָא רעלַאיצָאס רעד ףיוא ףירגנָא ןרענָאיצולָאװער םעד ברע ,םוטרעגריב
 | .גנונעד

 ןלַאיצָאס-שיטילָאּפ ַא טימ "דנַאטש ןעטירד , םעד טנּפָאװַאב טָאה רע
 רעד ןופ עיצַאדיװקיל : ןעוועג ןענייז ןכירטש-טּפיױה סנעמעוו ,םַארגָארּפ
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 -לעזעג רעד ןופ גנוטכינרַאפ ,גנופַאלקשרַאפ ןוא ענישטשנַאּפ רעשירעיוּפ-

 ןופ טייהכיילג עלעמרָאפ ,ןדנַאטש עלַאיצָאס ףיוא גנולייטנייא רעכעלטפַאש

 גנולקערבעצ רעלאירָאטירעט-לַאדָאעפ רעד ןופ עיצַאדיוװקיל ,רעגריב עלַא

 ."טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ,(7 דנַאל ןופ

 -ַאקירעלק םעד רע טפמעקַאב טפַאשנדײל רעכעלנייוועגרעסיוא טימ

 רעטליופעצ רעד ןופ רַאּפשנָא-טּפױה סלַא ךריק עשילױטַאק יד ןוא םזיל

 .עיכרַאנָאמ רעלַאדָאעפ

 םזיאָאגע ,טייקליופ יד ךעלטנפע ןוא קידתונמחרבמוא טסיימש רע

 עקיסופייווצ יד, ,רעדירב-רעטסיולק ןוא םיחלג יד ןופ טײקנסַאלעגסיוא ןוא

 רע :"ןטכַארט וצ ליופ וצ ןוא ןטעברַא וצ קילייה וצ ןענעז סָאװ ,תואירב

 ןלײטּפָא סָאד ,רעטיג-רעטסיולק יד ןופ (8עיצַאזירַאלוקעס יד טרעדָאּפ

 "ינ סָאד ןטערטעצ; : גנוזָאל ןייז .הכולמ רעד ךריק יד ןפראוורעטנוא ןוא

 ןוא טניירפ וצ ווירב ןדעי טקידנערַאפ רע ןכלעוו טימ ,"עקיטכערטרעד

 -נעדיירפ) ןעניטרעביל יד ןופ רָאנ טשינ טּפַאכעגפױא טרעוו ,עטנַאקַאב

 ןוא ןעז ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,עקיבױלג ןענָאילימ ןופ ךיוא רָאנ ,(רעק

 ,ןטכַארט

 ןסיוועג ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ רַאפ ךעלטפַאשנדײל טפמעק רע

 ןייז ןלָאז סָאװ ,ןרעייטש רַאפ ,רעגריב עלַא ןופ טעברַא ףיוא טכער רַאפ

 ,דנַאטש ןופ דישרעטנוא ןָא ,עלַא רַאפ ,ןטפנוקנייא יד וצ עלענָאיצרָאּפָארּפ

 -ָאעפ-יטנא ןַא ןגָארטעג ןבָאה ןעגנורעדָאפ ןוא ןטַאלוטסָאּפ עלַא יד

 עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד טקירדעגסיוא ןבָאה ייז .רעטקַארַאכ ןלַאד

 ,רעױּפ ןופ ךיוא ,סָאמ רעסיורג ןיא רעבָא ,םוטרעגריב ןופ ןעגנובערטש

 .ןקידנטעברַא ןשיטָאטש ןוא רעגריבניילק

 עירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ גנולקיווטנַא רעד טרעטשעג טָאה סָאװ 0

 ןיק יעסרַאמ ןופ תורוחס ןריפרעּביא סָאד טָאה טרעדנוהרַָאי ןט-18 ןיא

 יױוצ יד ןשיוצ ליױו ,עניכ ןײק יװ רערעײט טסָאקעג זירַאּפ

 ןוא ,םיחטש עמָאנָאטױא ,עלַאירָאינעס רעקילדנעצ ןעוועג ןעניז טעטש

 רעמיטנגײא רעד טָאה תורוחס טימ ןָאגרופ ַא ןופ רָאפכרודַא ןדעי רַאפ

 .לָאצּפָא ןַא ןעמוועג

 םעד ץלַא רַאפ ,רעמיטכייר-ררעטסילק יד ןופ גתמענרעביא (8 |

 .סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו ןוא הכולמ רעד ךרוד ,ןדָאב
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 ןָאמעגעה רעד ןרעװ וצ עיזַאושזרוב רעד טכעלגעמרעד טָאה סָאד
 רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ךיז ןלעטש וצ ,עיצולָאװער רעד ןופ (רעריפנָא)

 -ַאּפ עלַאדָאעּפ לפייה , סָאד ןפרַאוװצּפָארַא ,קלָאפ ןופ טייהרעמ רעטסערג
 ."רעכיוורָאמ עקילייה ןוא ןטיזַאר

 -עגּפָא ךיז טַאה ַאושזרוב רעד זַא ,טײדַאב טשינ רעבָא טָאה ץלַא סָאד

 -רָאפ ןופ רָאנ טדערעג ןבָאה ןעגנורעדָאפ סרעטלָאװ .טכער ענייז ןופ טגָאז

 -עגּפָא רעבָא טָאה רע .ץעזעג םעד יבגל רעגריב עלַא ןופ טייהכיילג רעלעמ

 טָאה עיצולָאװער רעד ןופ גיז רעד .טייהכיילג עכעלטפַאשלעזעג יד ןפרָאװ

 םעד -- עיזַאושזרוב רעד רָאנ טכַאמ עשיטילָאּפ יד ןבעגרעביא טפרַאדעג

 ,סַאלק ןטסקרַאטש ןוא ןטריגעליװירּפ שימָאנָאקע

 -נגייא ןטַאװירּפ ןופ רעקידיײטרַאפ רעד ךיוא רעטלָאװ זיא רעבירעד

 -ריב רעטקיטכערַאבלופ ןופ זײװַאב ןקיטיונ םעד טעז רע ןכלעוו ןיא םוט

 ,טפַאשרעג

 ןופ ןטכער עכיילג ןוא טייהיירפ רעד רַאפ ףמַאק ןקיליײה ַא טריפ רע

 ךיוא רעבירעד .רעמיטנגײא-טַאװירּפ םעד םיא ןיא טעז רע לייוו םוטרעױּפ

 רעכלעוו ,טסינומָאק ןשיּפָאטוא םעד ,עילעמ ןַאשז טימ רע טריזימעלָאּפ

 -טפַאשלעזעגרַאפ ןופ גנורעדָאפ יד טקורעגסױרַא "האווצ רעד; ןיא טָאה

 ןופ טפַארק-ביירט יד ךיוא טעז רעטלָאװ .םוטנגײא-טַאװירּפ סָאד ןכעל

 -ליצ ןיא עטקירדעגסיוא ,ןעיידיא ןיא רָאנ ,קלָאפ ןיא טשינ עטכישעג רעד

 ,(םידיחי) ןטלַאטשעג עטנענימע ערעדנוזַאב ןופ טייקיטעט רעקיניזטסוװַאב

 םעד רַאפ ארומ יד וליפַא סױרַא טגָאלש ענייז ןעקנַאדעג עסיוועג ןופ

 -ָארּפ ןשירָאטסיה ןופ "עיכיטס עכעלרעפעג יד, טעז רע ןכלעוו ןיא ,קלָאפ

 | ,סעצ

 -רַאפ ץלַא זיא ןטּפשמ וצ ןָא טביוה ןומה רעד ןעו, : טביירש רע

 ."ןריול

 ,ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ-שיּפָאזָאליפ ענייז ןיא ןענייז ,ןעעז רימ יוװ

 רעד ןיא ןצַאזנגעק יד ןופ גנולגיּפשּפָא יד ןענעז ייז .ןצַאזנגעק ןַארַאפ

 רע .טרעדנוהרָאא ןט:18 ןופ .ַאושזרוב ןשיזיוצנַארפ ןופ המשנ

 ןרענָאיצולָאװער ,ןויסערגָארּפ ןופ ןָאמעגעה ןוא רעגערט רעד זיא

 ערעטצניפ סָאד ןטכינרַאפ ,ןסערעטניא ענייז ןיא ,ףרַאד רעכלעוו ,םערוטש

 -טנעממוא עלַא עריא טימ גנונעדרָא עלַאדָאעפ ,עטליופעצ יד ,רעטלַאלטימ

 ,יײרעּפַאלקש ןוא טלַאװעג ,ןעגנוצענערגַאב עכעלש

 ןרעו טריפעגכרודַא .ךיירגיז רעבָא ןָאק עיצולָאװער עזַאושזרוב יד |
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 סָאװ ,"דנַאטש ןטירד, ןצנַאג ןופ ץיּפש ןיא ,קלָאפ ןופ רַאּפשנָא ןיא רָאנ

 ,םוטרעיוּפ סָאד םורַא טמענ ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 98 טלייצ

 ןיא עניילק רעבָא ,שימָאנָאקע עקיטכעמ יד ןוא ?סבעלּפ; ןשיטָאטש טעד

 .עיזַאושזרוב ,לָאצ

 ןגעק ףירגנָא ןיא "שיילפ-ןענָאנַאקק סָאד -- קלָאפ ןרַאפ ארומ יד טָא

 "יוצ , ,גיז ןכָאנ ,ןגרָאמ ןפרַאד טעװ ןעמ סעכלעוו קלָאפ סָאד ,םזילַאדָאעפ

 -נַאדעג סרעטלָאװ ןופ ןצַאזנגעק יד ןיא קורדסיוא ריא טניפעג --- "ןעמ

 ,גנַאג-ןעק

 טשינ ,עטכישעג רעד ןיא ןײרַא רע זיא ,רעבָא םעלַא םעד ץָארט

 -סייג ןוא רענָאיצולָאװער סלַא ,ןגרָאמ ןוא טנייה ןופ רָאנ ,ןטכענ ןופ זיולב

 ץלַא ןעמערַאװ קידנעטש ךיז ןלעווס ןעמַאלּפ סנעמעוו ייב זיר רעקיט

 ,ןשטנעמ ענעטירשעגרָאפ

 -לעזעג ַא טריטנעזערּפער טָאה רע לייוו .ךעלריטַאנ זיא סָאד ןוא

 ןעוװעג הפוקת רעכעלטכישעג ,רענעי ןיא זיא סָאװ ,סַאלק ןכעלטפַאש

 ,ויסערגָארּפ שירָאטסיה

 טָאה סָאװ ,רעטכעלעג קיכליה ןייז ייב ןעמערַאו ךיז ןלעו תורוד

 ערעגרע ןוא ערעסעב , ףיוא קלָאפ םענופ גנולייטנייא רעד ןופ טָאּפשעג

 ,"ןטכיש

 : ןפורעג עינָאריא רעקיסייב ןייז טימ טָאה רעטלָאװ

 ןעוו ,ץעזעג-לדַא ןופ טייקכעלטעג ןיא ןביולג ךיא לעװ ןַאד רָאנ;

 סעציײלּפ יד ףיוא ןעלטָאז טימ ןרעוו ןריובעג ןלעוװ רעדניק-גיוז עשירעיוּפ

 :"סיפ יד ייב ןרָאּפש טימ רעדניק-לדַא ןוא

 רעפמעק עלַא הקיני ןּפעש ןלעװ ןעקנַאדעג-סטייהיירפ ענייז ןופ

 ןייק, : טנרָאװעג ךָאד טָאה רעטלָאװ לייוו ,עיטַארקָאמעד רעכעלקריוו 'וַאפ

 ןופ טייהיירפ ןופ ןּפיצנירּפ יד ףיוא טיובעג טשינ זיא סָאװ ,הכולמ ונוש

 +דעטעּפש יצ רעירפ טעוװ ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ןסיוועג ןוא טרָאװ

 ."זיורבפיוא-סקלָאפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןדיימסיוא טשינ

 םולש ןופ תוחוכ עלַא ןעמערַאװ ךיז ןלעו םזינַאמוה ןפיט ןייז ייב

 רעד ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ טָאה רע לייו ,טפַאשטניירפ-רעקלעפ ןוא

 .תומחלמ-סגנורעבָארעד ןוא -עזעיגילער טפמעקַאב המשנ

 ןשטנעמ יד טָאה ןטיײיקנַארק עדנקעטשנָא טימ : ןבירשעג טָאה רע

 ,םיחלג ןוא ןכרַאנָאמ ןופ הנתמ ַא ןענייז רעבָא תומחלמ יד ,טָאג ןעקנָאשַאב

 ."טָאג ןופ ןטערטרָאּפ עקידעבעל יד; ייז ןעמ טפור רשפא רַאפרעד טָאװ
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 םעד טפַאשנדיײל ַאזַא טימ טפמעקַאב טשינ טָאה ,רֶע יו רענייק

 ןיא רעלק ןופ טכַאמ יד טעז רע .םזיטַאנַאפ ןזעיגילער ןוא םזילַאקירעלק

 ,קלָאפ ןופ שינרעטצניפ רעד

 לא 8

 -סיימ רעטלָאװ טלָאמ ,"דאירנעה ַאל , עמעָאּפ רעלופטכַארּפ רעד ןיא

 "רָאי ןט-16 ןיא תומחלמ עזעיגילער ןופ עכָאּפע ערעטצניפ יד טפַאהרעט
 ןעוו ,?טכַאנ-ײמָאלָאטרַאב , רעד ןופ ןכערברַאפ ןכעלקערש םעד ,טרעדנוה

 ,רַאפרעד רָאנ טעדרָאמרעד ןרָאװעג ןענייז ןשטנעמ עקידלושמוא רעטנזיוט

 .ןקילָאטַאק טשינ ןוא (ןטנַאטסעטָארּפ) ןטָאנעגוה ןעוועג ןענעז ייז לייוו

 -רַאפ עזעיגילער יד ,ץנַארעלָאטמוא יד ּפולס-דנַאש םוצ טלעטש רע

 טייהיירפ ןגעק ,שטנעמ ןגעק ןכערברַאפ ןטסקיצומש םעד סלַא ,ןעגנוגלָאפ

 ןוא רעטולָאסבַא ןופ גנורעדָאפ יד סיורא טקור רע .קנַאדעג ןוא ןביולג ןופ

 ,ץנַארעלָאט רענײמעגלַא

 ַאל , ךוב ןגעוו ןבירשעג טָאה עטעג טעָאּפ רעשישטייד רעטסערג רעד

 : דַאירנעה

 ןטפַאז עשיטעָאּפ ,עדנסיירַאפ עלַא ךיז ןיא קידנעמעטָאנײא ,רעטלָאװ;

 -יטכעמ ןופ רעוועדעש ַא -- ?דַאירנעה ַאל , ןפַאשעג טָאה ךיירקנַארפ ןופ

 .ןכערברַאפ ןוא םזיטַאנַאפ ,שינרעטצניפ ןגעק גנוקידלושַאב רעק

 -פיוא ןרָאװעג גנורעטסיײגַאב טימ זיא ,("דאירנעה ַאל;) ךוב סָאד

 .רעביא ןוא טייצ ןייז ןופ ןשטנעמ שקידנעבילסטייהיירפ עלַא ןופ ןעמונעג

 ןטצונַאב-טשינ ןפיוא וליפַא ,ןכַארּפטש עשיאעּפָארײא עלַא ףיוא טצעזעג

 ,ןײטַאל ןיוש

 -רָא ןופ יורפ-גנוי יד , עמעָאּפ עשימָאק-שיאָארעה יד טביירש רע

 ,רבחמ רעד ווװ ,"יורפ-גנוי יד, ךוב ןפיוא עידָארַאּפ ַא זיא עכלעוו ,"ןַאעל

 .קרַא 'ד ןַאשז ןופ טייקשידלעה עכעלטסירק יד טגניזַאב ,ןעלעּפַאש ןַאשז

 ןזעיגילער ןופ טָאּפש ,רעטכעלעג ןופ טפַארק יד קידנצונַאב ,רעטלָאװ

 ןבָאה טומ ןוא עינָאריא עקיסייב ןייז .םיגהנמ עזעיגילער ןוא םזיטעקסַא

 .ךריק רעשיזיוצנַארפ רעלַאדָאעפ רעד ןופ תונברק ליפ טעװעטַארעגּפָא

 טליּפשעג טָאה םזילַאקירעלקיטנַא רעשינַאירעטלָאװ רעקיטכעמ רעד
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 גנוגעװַאב רעקנעדיירפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר עלַאסָאלָאק ַא

 ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא עלַא ןיא

 עלַא ןופ ןכַארּפש יד ןיא ןיירַא זיא "רענאירעטלָאװ, קורדסיוא רעד

 .רעקנעדיירפ : טײדַאב ןוא רעקלעפ

 -עּפָאלקיצנע רעדעי ןיא ןעמ טניפעג "םזינַאירעטלָאװ; ןימרעט םעד

 ןבָאה עכלעוו ,ןצנעדנעט עשיטילָאּפ ןוא עשיפַאזָאליפ יד טנכיײצַאב רע .עיד

 ןרעטלָאװ ןופ טייקיטעט ןוא גנופַאש רעד ןיא קורדסיוא רעייז ןענופעג

 ףמַאק ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ טייהיירפ : ןענייז ןכירטש-טּפיוה ערעייז

 ;ןלייטרוארַאפ עזעיגילער ,טיײקשיטנַאטקעס ,קיטסַאלָאכס ,םזיטַאמגָאד טימ

 -גסיוו ,סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןיא ןביולג ןפיט ןוא ץנַארעלָאט רַאפ ףמַאק

 .עינַאריט ןוא גנוקירדרעטנוא וצ סַאה רעקימַאלּפ ;רוטלוק ,טפַאש

 ןײלַא זיא רעכלעוו ,שטנעמ ַא טריגַאּפָארּפ טָאה עירָאעט עקיזָאד יד

 -סיאעד ןוא קיזיפ סנָאטוינ ןופ רעגנעהנָא ןַא .טסיאעטַא ןייק ןעוועג טשינ

 רעד רַאפ ,טרָא טצענערגַאב רָאג ַא ,רעביא רע טזָאל ,עיּפָאזָאליפ רעשיט

 ,גנושימניירַא רעכעלטעג

 "סיוטש רעטשרע רעד , ןרעטלָאװ ייב טָאג זיא ,ןענָאטוינ ייב יו טקנוּפ

 -סיוטש עטשרע עקיזָאד יד ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ רעבָא .עירעטַאמַארּפ רעד רַאפ

 טקידנע -- גנַאג ןיא עירעטַאמ יד ןזָאלעג --- ןָאטעגּפָא סריא טָאה (טָאג) טפַארק

 -טנַא יד לייוו ,ןשימ ךיז טשינרָאג ןיא יז ןָאק רעמ .לָאר ריא םָאקלופ ךיז

 ,עכעלרעניא עריא טיול ךיז טייג ,רוטַאנ רעד ןופ (גנוגעוװַאב) גנולקיוו

 .ןצעזעג עקיביײא

 זיא סָאד ,רוטַאנ רעד ןופ טלײטעגּפָא טשינ טָאג זיא ןרעטלָאװ טיול

 -נירּפ-גנוגעווַאב רעקיטרַאנגייא ןַא רָאנ ,ץנַאטסבוס ערעדנוזַאב ןייק טשינ

 .ןײלַא רוטַאנ רעד רַאפ ,ּפיצ

 ַאזָאניּפש וצ ןדנובעגנָא טָאה רעטלָאװ זַא ,ןטלַאה ןפָאזָאליפ עסיוועג

 .רוטַאנ רעד טימ טָאג טריציפיטנעדיא ,רע יו טקנוּפ ןוא

 רעקידלכש רעד ,טפַארק-סיוטש עטשרע יד ייס זיא טָאג סרעטלָאװ

 טפַארק עקידנפָארטש-שיטע יד ,לביב רעשידיי רעד ןיא יוװ ,ייס ,בױהנָא

 .טכערמוא ןוא ןכערברַאפ ןדעי רַאפ טלָאצַאב סָאװ ,(םיהולא םקונ)

 רעבירעד .קעװַא סטכעלש סָאד רעטעּפש וצ רעירפ זומ רעבירעד

 ןוא רשוי ,תמא ןופ -- ןטוג ןופ גיז ןרַאפ ןפמעק ןוא ןביולג ןעמ ףרַאד

 ,טייקיטכערעג
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 ןיא ,(9 "עטכישעג ןופ עיּפָאזָאליפ, רעד ןיא ךיז טפיטרַאפ רעטלָאװ
 -גָארּפ יד זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק ןוא ןצעזעג ,ןשינמייהעג ,טלַאהניא ריא

 ןופ טַאטלוזער ןייק טשינ זיא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולקיװטנַא עוויסער

 -שטנעמ יד ןופ שרַאמסיױרָאפ ןטנענַאמרעּפ ןופ רָאנ ,טפַארק רעכעלטעג

 ,ןלַאעדיא עכעל

 ןיא .ה"י ןט-18 ןופ רעקירָאטסיה עטסערג יד ןופ רענייא זיא רע

 -- ןבירשעגנָא טָאה רע עכלעוו ,קרעװ עשירָאטסיה לָאצ רעקיזיר רעד

 רטָאיּפ ןופ הפוקת רעד ןיא עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ עטכישעג יד; יו

 יד ,ןט-15 ןוא ןט-12 םעד יאול ןופ טרעדנוהרָאי סָאד , ,ןסיורג םעד

 "ןטפלעווצ םעד לרַאש ןופ עטכישעג יד, ,"עטכישעג רעד ןופ עיּפָאזָאליפ

 זדנוא טזייוו רע .םענרַאפ ןטיירב ַא ןופ רעקירָאטסיה ןַא רימ ןבָאה -- .א .א

 ריא יז טָאה ,עכלעזַא סלַא רָאנ ןוא טפַאשנסיװ ַא זיא עטכישעג זַא ,יונעג

 ,טרעוו

 -לעוו ,טַאטשרַאװ ןשירָאטסיה-ךעלטּפַאשנסיװ ,םענרעדָאמ ַא טפַאש רע

 ףיוא טריזַאב ,לאירעטַאמ ןשיפַארגָאטקַאפ ,ןכייר ַא טימ טרירעּפָא רעכ

 ,םירוקמ עטרילָארטנָאק-יונעג

 וצ רָאנ טשינ ךיז טצענערגַאב -- רעקירָאטסיה רעד -- רעטלָאװ

 -ָאס יד ,םורַא ןכעלריטַאנ םעד ןענרעלרעד לי ןוא טשרָאפ רע .םירוקמ

 רָאג .ןעגנודניפרעד ןוא לדנַאה םעד ,קימָאנָאקע יד ,ןעגנואיצַאב עלאיצ

 ,רעריפ-סגירק ןוא ןגינעק ןופ ןבעל סָאד םיא טריסערעטניא קיניײװ

 יװ ,רערעטיירב ליפ ַא זיא רעקלעפ עטריזיליוויצ ןופ ףירגַאב ןייז

 ןוא ןכירג-טלַא יד זיולב טשינ םורַא טמענ רע .רעקירָאטסיה ערעדנַא ייב

 זיא רע .א .א עידניא ,עניכ ןופ ,חרזמ ןופ רעקלעפ יד ךיוא רָאנ ,רעמיור

 עכייר ןוא המכח עשיפָאזָאליפ רעייז ּפָא ךיוה טצַאש ןוא טרעטסײגַאב

 ,רוטלוק עקיטסייג

 עלַא ןיא ןיירַא זיא לאירעטַאמ רעכעלטפַאשנסיװ ,רעקיטײזלַא ןייז

 ןטָאשַאב טָאה רע .גנופַאש רעשירַארעטיל ,רעזעידנַארג ןייז ןופ ןרנַאשז

 -יפָאזָאליפ ,עקידהמכח ןופ ןַאגַארוה ַא טימ ה"י ןט-18 ןופ עּפָארײא ץנַאג

 ,"םזימיטּפָא רעדָא דידנַאק; ,"זַאגעמָארקימ , ,"קידָאז,; וו ,ןענַאמָאר עש

 .א .א "שטנעמ רעטושּפ-טסָארּפ רעד;

 יד/ :קורדסױא םעד ןפַאשעג רעטשרע רעד טָאה רעטלָאװ 9

 .לעגעה ןעמונעגרעביא סע טָאה םיא ןופ .*"עטכישעג רעד ןופ עיּפָאזָאליפ
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 ,קיטסַאטנַאפ ןוא עירָאגעלַא רעכעלגנעגוצ רעד טימ קידנרירעּפָא

 -פיוא ןוא טכיל, ןופ ןעקנַאדעג עלַאיצָאס-שיטילָאּפ יד רע טריגַאּפָארּפ

 ,"גנורעלק

 ,"סוטורב, ,"ּפידע , יוװ ,(10 גנופַאש רעשיטַאמַארד רעכייר ןייז ןיא

 -ביילג ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םוצ רע טפור .א .א ?טעמָאהַאמ/,, ,"ריַאז;

 ,ןטכַארט ןוא ןביולג ןופ ץנַארעלָאט רַאפ ,רעגריב ןוא ןשטנעמ עלַא ןופ טייה

 יד ךיוא רָאנ ,שטנעמ ןופ ןטכער עכעלריטַאנ יד רָאנ טשינ ןענייז סָאװ

 -לוק ,טפַאשלעזעג רעד ןופ סערגָארּפ ןטנענַאמרעּפ םעד רַאפ גנורעכיזרַאפ

 .טפַאשנסיוװ ןוא רוט

 ןופ גוצ-םעטָא ןטצעל םוצ זיב טפמעקעג רעטלָאװ טָאה םעד רַאפ

 -סױרַא טשינ טָאה טײקמַאזסטעברַא ןוא טסייג ןופ ןַאטיט רעד .ןבעל ןייז

 ,טנַאה רעקידנברַאשּפָא ,רעקידנרעטיצ ןיוש רעד ןופ רעדעפ יד טזָאלטג

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןעמענקעװַא טלָאװעג יז ןבָאה עכלעוו ,טניירפ וצ

 !טעברַא רערַאבטכורפ ןָא גָאט ןייא ןייק; -- ?אצניל עניס םעיד ַאלונ

 .רעטַאעט ןרַאפ ןסעיפ ןבירשעג רעטלָאװ טָאה רָאי 0 0
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 רעקנעד ןוא רענַאיצולַאװער רעד -- ַאסור קַאשז ןַאשז

 -רָאי סָאד; ןעמוקַאב טָאה קורדסיוא ;רענָאיצולָאװער ,ןטסכעה םעד

 -טפַאשנסיװ ,רעקיברַאפליפ רעד ןיא "גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוה

 ,ָאסור קַאשז ןַאשז ןופ גנופַאש רעשירַארעטיל ןוא רעכעל

 ןפיוא ןצנַאלפרעביא טלָאװעג ןבָאה עיקסעטנָאמ ןוא רעטלָאװ ביוא

 ָאסור טָאה ,עיכרַאנָאמ עלענָאיצוטיטסנָאק עשילגנע יד ,ןדָאב ןשיזיוצנַארפ

 יד ווו ,קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ גנורעדָאפ יד טקורעגסױרַא

 ,קלָאפ ענערעוווס סָאד זיא טכַאמ עטסכעה

 ןגעוו, טעברַא רעכעלטּפַאשנסיװ ,רעסיורג ןייז ןיא טָאה עיקסעטנָאמ

 ןופ גנולייטנייא יד טריפעגכרודַא רעטשרע רעד ,(1"ןצעזעג יד ןופ טסייג

 -עלטכירעג ןוא עקידנריפסיוא ,עקידנבעגצעזעג : ףיוא סעיצקנופ-טכַאמ יד

 ןיא קיגנעהּפָאמוא ןייז טפרַאדעג טָאה ץנַאטסניא-טכַאמ עדעי .(ץיטסוי) עכ

 .ערעדנַא יד ןרילָארטנָאק טפרַאדעג טָאה ענייא ןוא טייקיטעט ריא

 "ךַאמּפָא ןלַאיצָאס ןגעו קרעוװ ןייז ןיא טקידיײטרַאפ ןגעקַאד ָאסור

 ,קלָאפ ןופ טכַאמ רעד ןופ טײקרַאבלײטעצמוא ןופ ּפיצנירּפ םעד

 -סיוא ןוא רעקידנבעגצעזעג ףיוא גנולייטנייא ריא ןגעק זיא רע

 טריזילַאער קלָאפ סָאד ןוא ןצעזעג יד טמיטשַאב קלָאפ סָאד .רעקידנריפ

 יָאסור רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא .(ןשטנעמ עטקיטכעמלופַאב ךרוד) יז

 טעברַאעג טָאה רע ןכלעוו ףױא קרעווןיורק ןייז ןעוועג זיא סָאד (4

 -ביײרט יד ןעגעװ ןעקנַאדעג עניד טריזיצערפ רע טָאה טרָאד .רָאי 0

 -ןירג רעד ןיא רע .הכולמ רעד ןופ עזענעג ןוא עטכישעג רעד ןופ ןטפַארק

 רעד רעכלעוו טױל ,עיגָאלָאיצָאס ןיא לוש רעשיפַארגָאעג רעד ןופ רעד

 -ָאעג יד ןענייז גנולקיוװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ רָאטקַאפ-טפיוה

 .רעקלעפ ענעדישרַאפ ןבעליס עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב עשיפַארג
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 -טכַאמ ןייז טשינ לָאז ס עכלעוו זַא ,ןזָאלרעד טשינ ןעמ רָאט קילבוּפער

 ןופ עיצַארטנעצנָאק יד רָאנ .קלָאפ םעד רעביא ןלעטש ךיז לָאז ,ץנַאטסניא

 רעדעי ןגעק עיטנַארַאג יד זיא קלָאפ ןופ טנעה יד ןיא טכַאמ רעצנַאג רעד

 .עינַאריט ןוא םזיטָאּפסעד ,רוטַאטקיד

 -נָאמ ןוא רעטלָאװ יוװ ,הביבס רערעדנַא ץנַאג ַא ןופ ןעמוקעג זיא ָאסור

 ,קלָאפ ןופ ןעמוקעג זיא ָאסור .ןרעפס עכייר יד ןופ רעדניק -- עיקסעט

 ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה רעכַאמרעגייז ןשירַאציײװש ַא ןופ ןוז ַא

 זומ ירפ ץנַאג ןענרעל וצ שיטַאמעטסיס ךיז ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ

 רע .ןבעל םוצ ןעלטימ ןבָאה וצ ידכ טעברַא רעשיזיפ וצ ךיז ןעמענ רע

 -עברַא ןַא ןופ ?ןטעטיסרעווינוא , עלַא ךרוד טייג ןוא סעיסעּפָארּפ ליפ טייב

 ןוא ךמע ןופ ןבעל סָאד טנכייצעגסיוא רע ןָאק ךיוא רעבירעד .דניק-רעט

 -רעטנוא ענייז וצ סַאה ןוא קלָאפ ןעמערָא םוצ עביל טימ לופ זיא המשנ !ייז

 | .רעקירד

 יד טקנירט רע; ןוא .ןסיוװ ךָאנ טשרוד ןסיורג ַא ןליפ רע טמענ ירפ

 -עג יד ,רעקרַאטש ץלַא טרעוו טשרוד רעד ןוא קרעװ רעטנזיוט ןופ המכח

 ,"רעפיט ץלַא ןרעבגע ןעקנַאד

 : .טנַאה ןיא רעדעפ יד ָאסור טמענ ןַאד

 ןגעק טסעטָארּפ ןקימַאלפ ַא טימ ןעגנירדעגכרוד ןענייז קרעװ ענייז

 -מוא רעלַאיצָאס ןופ גנונעדרָא רעד ןגעק ,יירעפַאלקש ןוא גנוקירדרעט:וא

 ,טלַאװעג ןוא טײקשילַארָאממוא ,טכער

 ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ָאסור ןעוועג טלַא זיא רָאי 9

 ןוא "גנורעלקפיוא ןוא טכיל, ןופ רעגערט יד טימ ָאד ךיז טנעקַאב רע

 ךרוד טריגַאדער ,(2 עידעּפָאלקיצקע, רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא טרעוו

 .רעבמַאלַאד ןוא ָארעזיד

 עסירג יד ןעוועג טנכערעגסיוא ןענייז עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא (2

 -עג טָאה םוטרעגריב סָאד .עיצקודָארּפ רעייז ,ןעגנומענרעטנוא עזַאושזרוב

 -עג ךיוא טרָאד ןענייזיס רעבָא .ןעגנוכיירגרעד עלַאסָאלַאק עריא ןזייוו טלָאװ

 טרָאד ןרָאוװעג זיא טפַאשנסיוו עצנַאג יד .קרעוו עכעלטּפַאשנסיוו עסיורג ןעוו

 -ךעיטילָאּפ ַא ןעוועג זיא עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ טסייג רעד .טריזיטַאמעטסיס
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 טכַאמעג ךיילג םיא טָאה סָאװ ,קרעוװ שיפָאזָאליפ סיורג ,טשרע ןייז

 -לעוו ,טעברַא-סרוקנָאק רעכעלטפַאשנסיװ ַא ףיוא רעפטנע ןַא זיא ,טמירַאב

 ןָאשזיד ןיא עימעדַאקַא יד טנדרָאעגניײא טָאה'ס עכ

 טפַאשנסיװ רעד ןופ סנַאסענער רעד טָאה יצ , :ןעוועג זיא עמעט יד

 ,7? טייקכעלטיז יד ןרעסעבסיוא ןפלָאהעג טסנוק ןוא

 -לוק עקידנשרעה יד ןפירגעגנָא ףרַאש ָאסור טָאה טַאטקַארט ןייז ןיא

 -ַאמרעּפ רעד זַא ,ףיוא טזייוו רע .םעטסיס ןשיטילָאּפ ןצנַאג םעד ןוא רוט

 רעד וצ זיב ןטייצ עטלַא-רוא יד ןופ סערגָארּפ רעכעלטפַאשלעזעג ,רעטנענ

 רעד טימ ןשטנעמ םעד קילג ןייק טגנערבעג טשינ טָאה ,עיצַאזיליוװיצ

 -שטנעמ יד ןסקַאװעג ןענייז טסנוק ןוא טפַאשנסיװ רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ןריזילַאער טנָאקעג טשינ טָאה טייהרעמ יד עכלעוו ,ןשינעפרעדַאב עכעל

 טצענערגַאב ןוא טריזילַארָאמעד ,םוטכייר ךָאנ געיעג ןפורעגסױרַא טָאה סָאד

 .שטנעמ ןופ טייהיירפ יד

 ןוא לַארָאמ ,גנונעדרָא רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןעוועג זיא קרעוו סָאד

 ?סונעג ןוא דלָאג ןופ ןפַאלקש ןיא טלדנַאװרַאפ , ענייא טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ

 ןסָאנעג טשינרָאג ןבעל ןופ ןבָאה סָאװ ,ןסַאירַאּפ ןיא ערעדנַא יד ןוא

 ַא ןופ טייקטקיטעזעגרעביא ןופ עיצַאזיליוויצ ַא זיא עיצַאזיליוויצ רעזדנוא.

 -נעיירש ןופ עיצַאזיליװיצ ַא זיא סָאד , ."ןענָאילימ ןופ רעגנוה ןוא לפייה

 ,רע טביירש -- ?טייקכיילגמוא ןוא טכערמוא רעקיד

 -סיוו טייווצ ַא ןיא קנַאדעג םעד רע טצנעגרעד רעטעּפש רָאי רַאּפ ַא

 "מוא רעד ןופ ןוויטָאמ ןוא גנואײטשטנַא רעד ןגעוו ,, : קרעװ ךעלטּפַאש

 ?ןשטנעמ ןשיוװצ טייהכיילג

 זיא םוטנגײא-טַאוװירּפ ןופ םוקפיוא רעד זַא ,ףיוא טרָאד טזייוו רע

 ןוא עכייר ףיוא גנולייטנייא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ הביס-טּפיוה יד

 ,טכַאמ-הכולמ רעד ןופ םוקפיוא ןטימ טקרַאטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,עמערַא

 .רעשיטָאּפסעד רעד ןופ לעיצעּפס

 -סעטנָאמ ןוא רעטלָאװ ןופ גנוניימ יד ּפָא ָאסור טפרַאװ ,ןעעז רימ יו

 "ילער רעד ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק טעדנעוועג ,רערענָאיצולָאוװער

 טָאה טַאר-סגנוריגער רעלַאדָאעפ רעד .םעטסיס ןלַאדָאעפ ןצנַאג ןוא עיג

 סױרַא ןענידז רָאי 20 ןופ ךשמ ןיא רעבָא ,דנַאב ןטשרע םעד טעטכינרַאפ

 .עירעּפָאלקיצנע רעד ןופ רעדנעב עלַא
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 רעד ןופ טפַארק-ביירט יד ןענייז םידיחי עלַאינעג ןופ ןעיידיא זַא ,עיק

 ,ןןשטנעמ יד ןופ ןשינעפרעדַאב עלעירעטַאמ יד ןיא יז טעז רע .עטכישעג

 ,ןטפערק:ריצודָארּפ יד ןופ גנולקיוװטנַא רעד ןיא

 -עגסױרַא "רערעלקפיוא, יד ןופ רעטשרע רעד טָאה ָאסור
 -לעזעג רעד ןגעוו טרידיצעד ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק רעד זַא ,קנַאדעג םעד טגָאז

 ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאש

 -טנַא רעד ןגעווא -- ָאסור ןופ קרעװ סָאד טנכערַאפ טָאה סלעגנע
 יד וצ -- ?ןשטנעמ ןשיוװצ טייהכיילגמוא רעד ןופ ןוויטָאמ ןוא גנואייטש

 ,קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ ןרוועדעש

 "ויטימירּפ רעצנַאג ןייז ייב ,שטנעמרוא רעד זַא ,ףיוא טזייוו ָאסור
 םענייק ןופ זיא רענייק .ָאװינ ןשילַארָאמ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא ,טייק
 סנטייוװצ ןופ טבעלעג טשינ טָאה רענייק ,טריטַאולּפסקע ןעוועג טשינ
 עכלעזַא ןופ טסווועג טשינ ןַאד ךָאנ טָאה ךַארּפש עכעלשטנעמ יד .סייווש
 ,ביור ןוא הבנג ,ײרערַאנּפָא ,לדניווש ,טייקיריג יו ,ןפירגַאב

 :ריפסיוא ןשיטַאמַארד םוצ ךוב םעד ןיא טמוק רע ןוא

 ןליײטוצסיוא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג רעטשרע רעד זיא סָאװ ,רעד;
 עוויאַאנ ןענופעג ןוא !סניימ זיא סָאד :ןגָאז ןוא (דרע) ןדָאב לקיטש ַא
 רעדנירג רעכעלקריוו רעד ןעוועג זיא טביולגעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 לפיוו ןופ .(טייקכיילגמוא רעלַאיצָאס ןופ) טפַאשלעזעג"רעגריב רעד ןופ
 טלָאװ ,ןטײקמַאזיורג ןוא ןקילגמוא לפיוו ןופ ביור ןוא תומחלמ ,ןכערביױַאפ
 ךעלגנערד יד ןסירעגסױרַא טלָאװ סָאװ ,רעד טייהשטנעמ יד טזיילעגסיוא

 ריא !רענגיל ןקיזָאד םעד טשינ טרעה :עטנעָאנ יד וצ ןגירשעגסיוא ןוא
 -עג דרע רעד ןופ ןטכורפ יד זַא ,ןסעגרַאפ טעװ ריא ביוא ןעמוקמוא טעוו

 ."םענייק וצ דרע יד ןוא ןעמעלַא וצ ןױעה

 טַאטלוזער ַא זיא ןעמוקעג רעטעּפש זיא סָאװ ,סטכעלש עצנַאג סָאד

 טָאה טפַאשלעזעג עכעלרעגריב יד .םוטנגײא-טַאוװירּפ ןופ ןײטשטנַא ןופ

 טלדנַאװרַאפ ןוא גנולייטנייא-ןסָאלק יד ,ץעזעג-םוטנגייא סָאד טקיליײהױַאפ

 ןטייוצ םעד ןקוצרַאפ ליוװ רענייא ווו ,תויח עדליוו ןיא ןשטנעמ יד

 סָאד זַא ,סױרַא שיגָאל רעבָא טגנירד עיצַאטערּפרעטניא רעד ןופ
 ַא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא'ס .טייקיביא ןייק טשינ זיא םוטנגײא-טַאווירּפ
 "רעד עכעלטעג ןייק טשינ ָאזלַא זיא'ס .הפוקת רעשירָאטסיה רעטמיטשַאב
 ןוא עמערָא ןבָאה ליוו טָאג טשינ ןוא ןפַאשַאב סע טָאה טָאג טשינ .גנונייש
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 ַא ןוא ףָאלב ַא ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ ערעל יד זיא ױזַא ביוא .עכייר

 ,קלָאפ ןופ זיורבפיוא ןטכערעג םעד ןעמיוצ ףרַאד סָאװ ,לדניווש

 -ַאילימ רַאפ טנעמוגרַא רעקידנגייצרעביא רעמ ַא ןייז טנַאקעג טָאה יצ

 -ָאעפ רעד ןופ רַאּפשנָא טּפױה םעד ןגעק םירעיוּפ עמערָא ,עקיביױלג ןענ

 ? גנונעדרָא רעלַאד

 רעד דצמ ייס ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ךיוא רעבירעד

 ןוא ךיירקנַארפ ןיא ךריק רעשילױטַאק רעד דצמ ייס ,טכַאמ רעכעלגינעק

 ,(ץייווש) ווענעשז ןיא רעשיניװלַאק רעד

 (ןטַאטש עלַארענעג) טנעמַאלרַאּפ ןשיזיוצנַארפ ןופ גנומיטשּפָא ןַא טיול

 "יניװלַאק יד ,עכעלדעש ךעלטפַאשלעזעג סלַא , ,טנערברַאפ רעכיב ענייז ןרעוו

 ,טָאטש ןופ סױרַא םיא טביירט ,ןפָאלטנַא זיא רע ווו ,ווענעשז ןיא ךריק עש

 רערערַאפ ייב ןטלַאהַאבסיוא םייהעג ךיז זומ רע .קרעוו ענייז ןענערב ָאד ךיוא

 לוש-סנבעל עטרַאה יד .רעטנוא טשינ רעבָא ךיז טיג ָאסור .טניירפ ןוא

 -ילַאטסירקסיױא םיא ןיא טָאה ,דניק-רעטעברַא ןַא ,שטנעמ-סקלָאפ ַא ןופ

 ,ןּפיצנירּפ עמַאזגיובמוא ןוא רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא טריז

 -רָאּפָא ןייק ףיוא טשינ טייג רע ,ףליה ןייק םענייק ייב טשינ טכוז רע

 ,םזינוט

 -גַאמ עקיטכעמ ןופ ןעגנודַאלנייא ןוא ןגַאלשרָאפ עלַא ּפָא טפרַאװ רע

 ,ןלַאעדיא ענייז טשינ טַארַאפ ןוא טלעג רַאפ טשינ ךיז טפיוקרַאפ רע .ןטַאנ

 : ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה סקרַאמ

 יד טימ סימָארּפמָאק וליפַא ןטסעדנימ םעד ןטימעגסיוא טָאה רע,

 ,"ןטכַאמ עקידנשרעה

 לא
 א

 -טנַא רעד ןיא זילב טשינ סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד טעז ָאסור

 עזענעג רעד ןיא ךיוא ,טפַאשלעזעג-ןסַאלק רענעסירעצ רעד ןופ גנואייטש

 רעשירָאטסיה רעטמיטשַאב ַא ןיא ןענַאטשטנַא זיא יז ךיוא .הכולמ רעד ןופ

 ,םוטנגײא:טַאוװירּפ ןופ םוקפיוא ןופ טַאטלוזער סלַא הפוקת

 טיול "ךַאמּפָא ןכעלטפַאשלעזעג, ןטמירַאב ןייז וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה טכַאמ-הכולמ רעד ןופ גנואײטשטנַא יד ןכלעוו

 .עמערָא יד ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה עכייר יד ןכלעוו ,ךַאמּפָא ןַא

 "עג ךיז עלַא ןבָאה ןצעזעג עריא ,הכולמ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס
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 ןרעכיזרַאפ טפרַאדעג טָאה (הכולמ יד) ןגעקַאד יז .ןפרַאװרעטנוא טפרַאד

 ןופ גנוקידייטרַאפ ןוא עלַא רַאפ טייקיטכערעג ,גנונעדרָא עכעלרעניא יד

 .רעגריב דישרעטנוא ןָא ,עלַא ןופ ןסערעטניא יד

 -טפַאשלעזעג ןגעוו , ךוב ןייז ןיא ָאסור ףיוא טזייוו רֶעבָא שיטקַאפ

 -ייר יד דצמ לדניווש רעקיניזטסוװַאב ַא ןעוועג סָאד זיא --- "ךַאמּפָא ןכעל

 -רַאפ םעלַא רַאפ ןבָאה (רעטילימ) טַארַאּפַא-סגנַאװצ ריא ןוא הכולמ יד .עכ

 ,ץיזַאב-דרע ןקיזיר ןרעייז ,עכייר לפייה םעד ןופ ןסערעטניא יד טקידייט

 ,גָאטליװו ףיוא ןטכער ערעייז

 -על ,םוטנגײא:טַאוירּפ סָאד ךעלצעזעג ןרָאװעג טקיטסעפרַאפ זיא'ס

 טּפשמרַאפ ןענייז רעגריב טייהרעמ יד .טלַאװעג ןוא ביור רעד טריזילַאג

 ,טיונ ןוא תוקחד ,טעברַא רעשיפַאלקש ףיוא ןרָאװעג

 עכעלטפַאשלעזעג יד טפיטרַאפ טָאה הכולמ רעד ןופ גנואײטשטנַא יד

 -עגסיוא ךיז ןבָאה עמערָא ןוא עכייר יד ןשיווצ ןצַאזנגעק יד .טייהכיילגמוא

 דעשרעה יד ןשיװוצ :ץַאזנגעק רעיינ ַא טצנעגרעד ייז טָאה'ס ,טרעטיירב

 .(עטכבַאירעטנוא) ןענַאטרעטנוא ןוא

 ענעבילקעגסיוא ןַא ןעוועג בייהנָא ןיא זיא עכלעוו ,טכַאמ-הכולמ יד

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טייצ רעד טימ טרעוו (גנומיטשּפָא-סקלָאפ ַא ךרויז)

 ,םוטנגייא רעייז סלַא הכולמ יד ןטכַארטַאב ןעמענ רעשרעה יד .טכַאמ-השווי

 ןייז ןוא טָאג ןגעק טנוב סלַא טלּפמעטשעג טרעוו קלָאפ ןופ טסעטָארּפ רעד

 ,טכַאמ רעכעלטעג רעד ןגעג ,ןטבלַאזעג

 -צעזעג עדעי טערטעצ רעכלעוו ,םזיטָאּפסעד רעד ףיוא טמוק ױזַא

 ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ וצ ןשטנעמ ןופ גנובערטש עדעי ,טייקכעל

 גנַאל ױזַא ןָאק --- ָאסור טביירש -- ןטָאּפסעד יד ןופ רעבָא טכַאמ יד

 "יו ןדעי טכערב סָאװ ,חוכ טימ טרינָאּפסיד יז גנַאל יו ,ןטלַאהפיוא ךיז

 ,דנַאטשרעד

 ןגעק טירטסױרַא רערענָאיצולָאװער רעדעי זיא ,עקַאט רַאפרעד

 רָאנ ,שילַארָאמ ןוא ךעלצעזעג רעטקיטכערַאב ַא זיולב טשינ םזיטָאּפסעד

 יד ןכלעוװ ,ךַאמּפָא םענעסָאלשעג ןופ ןעמָאנ ןיא טייקידנעוװטיונ ַא ךיוא

 ,ןכָארבעג טָאה טכַאמ-הכולמ

 -ייטרַאפ ףרַאד הכולמ יד זַא ,טגָאזעג שוריפב ךָאד טָאה ךַאמּפָא רעד

 .לפייה ַא ןופ טשינ ןוא רעגריב עלַא ןופ ןסערעטניא יד ןקיד

 .טכער ענייז ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ טכילפ ַא טָאה קלָאפ סָאד

 -לעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא טייקידנעווטיונ עשירָאטסיה ַא רַאפ סָאד טלַאה ָאסור
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 טימ טרעוװ חוכ ףיוא ךיז טלַאה עכלעוו טכַאמ יד , : סערגָארּפ ןכעלטפַאש

 ײרעּפַאלקש , ,"טכער ךרוד ןטָארטרַאפ טרעו טכערמוא, ,?טקיטייזַאב חוכ

 ."רעגריב עלַא ןופ טייחכיילג ןוא טייהיירפ טימ גנוקירדרעטנוא ןוא

 ענערעוווס יד טקורעגסױרַא ןפָא טרעוו *ךַאמּפָא ןלאיצָאס , סָאסור ןיא

 ךרוד עטבױרַאב ,טייהיירפ יד ןפמעקסיוא ןוא ןפמעק וצ רעקלעפ ןופ טכער

 .ןענַאריט

 -ּפָארַא טיידַאב ןעגנוגנידַאב עשיזיוצנַארפ עטערקנָאק יד ןיא טָאה סָאד

 רעד טימ יז ןטערטרַאפ ןוא עיכרַאנַאמ עטולָאסבַא ,עלַאדָאעפ יד ןפרַאװ

 ,קלָאפ ןופ טכָאמ

 -ער רעסיורג רעד וצ געו םעד טקעריד טרעטסַאלפעג טָאה סָאד

 ,1789 ןופ עיצולָאװ

 ,רעניבָאקַאי יד ןעקנַאדעג סָאסור טצַאשעגּפָא ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא

 -ָאעט ןוא גָאלָאעדיא ןשיטקַאפ רעייז סלַא טרימַאלקָארּפ םיא ןבָאה עכלעוו

 ןַא טול ,(1778 ןיא ןברָאטשעג זיא רע ,טיוט ןייז ךָאנ ןיוש .רעקיטער

 "רַאס רעד זיא ,1791 רָאי ןיא טנעמַאלרַאּפ ןשיזיוצנַארפ ןופ גנומיטשּפָא

 ןוא ןָאעטנַאּפ ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא ׁשַא ןייז טימ (ןורא) גָאּפָאק

 .ןרעטלָאװ ןופ גַאפָאקרַאס ןבעל טלעטשעג

 28 לא
1 

 טשינ טָאה םוטרעגריבניילק ןופ ןסערעטניא יד קידנקירדסיוא ָאסור

 ןצענערגַאב סע רָאנ ,םוטנגײא-טַאװירּפ סָאד ןקיטייזַאב וצ טבערטשעג
 וצ ןרעטנענרעד ,רעגריב יד שימָאנָאקע ןכיילגסיוא טלָאװעג טָאה רע

 םעניילק םעד ןיא .רעטייל-ןגעמרַאפ םעד ןופ ןעלּפַאטש עמערטסקע יד ךיז

 רֶע טָאה ,טעברַא רעכעלנעזרעּפ ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,םוטנגײא:טַאווירּפ

 .גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעטוג ַא רַאפ עיטנַארַאג יד ןעזעג

 ףיוא גנולייטנייא יד ,םעד ךרוד ןרידיווקיל וצ טבערטשעג טָאה רע

 רענייק ,ןשטנעמ יװ ןבעל וצ ןעלטימ ןבָאה ןפרַאד עלַא .עמערָא ןוא עכייר

 וצ ןוא טייקנברָאדרַאפ וצ טריפ סָאד לייוו ,ליפוצ ןבָאה טשינ ףרַאד רעבָא

 .ןובשח סנטייווצ ןפיוא ןבעל

 .ערעל ןייז ןופ ץַאזנגעק רעד טקירדעגסיוא ךיז טָאה ךיוא םעד ןיא
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 םוטנגײא-טַאװירּפ ןיא סטכעלש ןצנַאג ןופ הביס:טּפיוה יד ןעזעג טָאה רע

 ןצענערגַאב רָאנ ,טשינ ןיוש ןעמ ןָאק סָאד ןקיטיײזַאב זַא ,ןטלַאהעג רעבָא

 .ןכיילגסיוא ןוא

 א +
* 

 טעז ןטסידעּפָאלקיצנע יד ןוא עיקסעטנָאמ ,ןרעטלָאװ וצ ץַאזנגעק ןיא

 םידיחי עלַאינעג טשינ; .טפַארק עשירָאטסיה עוויטקַא ןַא קלַאפ ןיא ָאטור

 ןטרעװ עלַא טפַאש ןוא טדייל סָאװ ,קלָאפ סָאד רָאנ ,עטכישעג יד ןפַאש

 ,"ףשטנעמ עלַא רַאפ

 טשינ רָאט רענייק ןוא קלָאפ םוצ ןרעהעג טכַאמ יד ףרַאד רַאפרעד

 ַא םרָאפ-הכולמ עטסעב יד זיא ךיוא רעבירעד .קלָאפ םעד רעביא ןייטש

 ,קילבוּפער עשיטַארקָאמעד

 רעריפ ענייז ייב ,קלָאפ םייב טבילַאב ןעועג רע זיא ךיוא רַאפרעד

 "קלָאפ ןופ טניירפ , ןפורעג ןבָאה ןסַאמ יד ןכלעוו ,ַארַאמ ,ןענובירט ןוא

 -סקלָאפ ףיוא טנעיילעג ,1789 ןופ געט-עיצולָאװער עשימרוטש יד ןיא טָאה

 (ןָאסור) םיא טָאה רעיּפסעבָאר .קרעוו סָאסור ןופ ןגוצסיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ

 ."עיצולָאװער רעד ןופ רעגָאזנָא רעד , ןפורעגנָא

 א 8
* 

 רעביירש ,טעטסע ,גָאלָאיצָאס ,ףָאזָאליפ זיולב טשינ ןעוועג זיא ָאסור

 .גָאגַאדעּפ רעסיורג ַא ךיוא רָאנ רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןופ רענייא סלַא ןיײירַא רע זיא קיגָאגַאדעּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 "רעד עטסערג יד .רעגייל-טנעמַאדנופ ןוא ןרָאטַאמרָאפער עטסערג ע'ויא

 ןבָאה ,קַאשטרָאק שונַאי ךיוא ייז ןשיוצ ,טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ רעיצ

 ןיא עטקירדעגסיױא ,ןעקנַאדעג ןוא ןעגנוזייוונָא ענייז ףיוא טציטשעג ךיז

 ."גנואיצרעד ןגעוו רעדָא ,לימע , קרעוו ןשיגָאגַאדעּפ ןטמירַאב

 א 8
4 

 סיוש ןפיוא, גנואיצרעד ןופ רעקיטערָאעט סלַא ןרָאװעג טמירַאב זיא רע
 יד ןופ דניק סָאד ןרילָאזיא טײדַאב סע טָאה שיטקַארּפ ."רוטַאנ רעד ןופ
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 דיישרעטנוא דניק סָאד גנַאל יװ .טפַאשלעזעג רעטכעלש רעד ןופ ןסולפנייא

 םיא וצ ןבָאה טשינ טפַאשלעזעג יד רָאט ,ןטכעלש ןוא ןטוג ןשיוצ טשינ

 ."טירטוצ ןייק

 טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,גנואיצרעד עוויטַאגענא ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןשטנעמ עטכעלש יד ןופ דניק סָאד ,"שטנעמ ןופ שטנעמ םעד ןעיײרפַאב,

 .טייקיריג ןוא םזיאָאגע ,טייקנברָאדרַאפ רעייז ןופ

 יד סָאװ ,ענייש ןוא עטוג סָאד דניק ןיא ןקיטשרעד טשינ רָאט ןעמ

 -נָאק רעד ןוא ןייר זיא דניק ןופ המשנ יד לייוו ,ןבעגעג סע טָאה רוטַאנ

 יז טצומשאב םורַא ןטימ טקַאט

 רעיינ ַא ןופ טפנוקוצ יד ָאסור טעז דניק םענעגיוצרעד-טוג ןיא

 -עּפָאלקיצנע רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןיא טביירש רע .גנונדרָא רערעסעב ןוא

 ןבָאה ריא טעװ ,רעגריב ןטוג ןייק ןעיצרעד טשינ טעװ ריא בוא, : עיד

 ."הכולמ רעד ןופ ןעלּפַאטש עלַא ףיוא ןפַאלקש ןוא ןרוטַאערק

 : רימ ןענעייל "לימע, ןיא

 -עגכרוד ,ןשטנעמ עכיילג סלַא וויטקעלָאק ענעגיוצרעד רעדניק;

 "סיוא ךיז ןליו םעד טימ ,ןצעזעג-הכולמ יד ןופ טסייג םעד טימ ענעמונ

 -געמ סָאד זיא יצ רעבָא .רעדירב יוװ קיטייזנגעק ןביל ןוא ןטכַא ןענרעל

 "? רעדנעל עטריזיליוויצ עקיטנייה יד ןיא ךעל

 טשינ ןָאק ,קלָאפ ןרַאפ דנַאלרעטָאפ ןייק ָאטשינ זיא'ס ווו ,טרָאד

 ,דנַאלרעטָאפ טרָאװ סָאד טײדַאב סָאװ, ."רעגריב רעכעלקריוו ןייק ןייז

 ןוא דנַאטש ןטריזיליוויצ ַא ןופ ןטכילפ עלַא רעטנוא ןגיל עכלעוו ,יד רַאפ

 *? ןשטנעמ-רוא ןופ ןטכער יד ןופ וליפא טשינ ןסינעג

 ןייק ןעיצרעד טשינ ןעמ ןָאק ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעמוא עכלעזַא ןיא

 ןרילָאזיא ךרוד ,דניק סָאד ,דיחי םעד ןעװעטַאר ָאסור ליוו רעבירעד .שטנעמ

 ךיז ףרַאד לימע .םעטסיס םענעסערפעגכרוד ןופ ןסולפנייא יד ןופ םיא

 ,רוטַאנ רענייר ,רוטַאנ רעקידלושמוא רעד ןופ סיוש ןפיוא ןענרעלסיוא

 לַארָאמ רעכעלשטנעמ רעפיט ַא טימ ,שטנעמ רעטוג ַא ןייז זיולב טשינ

 -גידַאב עלַא ןיא ןבעל ןיא ןבעג-הצע ןַא ךיז ןָאק סָאװ ,שטנעמ ַא ןייז רָאנ

 ,.סעיצַאוטיס ןוא ןעגנוג

 -רַאהרַאפ סע ןעמ ןָאק רוטַאנ רעד וצ דניק סָאד קידנרעטנענרעד;

 -נגעקטנַא ךיז ןענרעלסיוא ןוא ןבעל ןופ ןטייקירעװש יד ףיוא ןעוועט

 ?טייקמערָא ןוא םוטכייר ןופ ןטָאּפש ןוא לרוג ןופ ּפעלק יד ןלעטש

 -ַאב לעוטקעלעטניא זיולב טשינ ןייז לימע ףרַאד ךיוא רעבירעד
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 ףיא ןטעברַא ןענָאק ףרַאד רע .שינכעט ךיוא רָאנ ,(טנרעלעג) טנפָאװ

 רעדנַא ןַא ךיוא ןענרעלסיוא ךיז ,רוטלוקירגַא ןיא טנוװַאהַאב ןייז ,דרע רעד

 ןענָאק רע לָאז ,ןגעמרַאפ ןייז ןרילרַאפ טעוװ רע ביוא לייוו, .(ךַאפ) הכאלמ

 ."טעברַא רענעגייא ןופ ןבעל

 -נביױהנָא .םַארגָארּפ-לוש ןיא טריפעגניירַא רעטשרע רעד טָאה ָאסור

 -ָאלש ,יירעדניבכוב ,יײרעלָאטס) טעברַא-טנַאה ,לוש-טנורג ןופ ןיוש קיד

 םעד ,קיגָאגַאדעּפ רעד ןיא ןפַאשעג רעטשרע רעד טָאה (.א .א יירעס

 רעקיטנייה רעד ןיא זיא סָאװ "גנואיצרעד רעשינכעטילָאּפ , ןופ ףירגַאב

 ןטנעמעלע עטסקיטכיו יד ןופ רענייא לוש

 -ַאֹּפ רעצנַאג ןייז טימ ןדנוברַאפ שיגָאל ןעוועג זיא קיגָאגַאדעּפ ןייז

 -לעזעג רעיינ ַא ןופ םוקנָא םעד קידנעעזסיוארָאפ .גנולעטשנייא רעשיטיל

 םעד טיירגעג רע טָאה ,עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעד ןופ גיז םעד ,טפַאש

 ןיא .שטנעמ םעיינ ַא ,טפַאשלעזעג רעיינ רעד רַאפ --- ןגרָאמ ןופ שטנעמ

 ."זיאָאלע עיינ יד; ןַאמָאר ןטמירַאב ןייז ןבירשעג רע טָאה טסייג ךיוא םעד

 -ָאטסירַא יד) עטבילרַאפ ייווצ ןופ לרוג ןשיגַארט םעד קידנלָאמ

 רע טקור ,((ערפ ןעס שטנעמ-סקלָאפ םעד ןוא שזנַאטעד ילישז ןיטָארק

 רַאפ ףמַאק םוצ טפור ןוא ןעמעלבָארּפ עטקיטיײװעגנָא ייר עצנַאג ַא סױרַא

 ןשטנעמ עלַא ןופ טייהכיילג רעלַאיצָאס

 ןייז ףיא טציטשעג ךיז ןבָאה ןגָאלַאיצַאס ןוא רעקירַאטסיה ליפ

 עלַאיצָאס יד קידנשרָאפ ("יודיוו) "ןָאיסעפנָאקק קרעוװ שיטסילַאער-קרַאטש

 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ךיירקנארפ ןופ לַארָאמ ןוא קימָאנָאקע ,רוטקורטס

 לא +
* 

 .ךַארּפש עשירַארעטיל יד טרעכיײרַאב ןוא טיינַאב ךיוא טָאה ָאסור

 םעד ייס עזָארּפ רעד ןיא טריפעגניירַא רע טָאה טסיליטס רעלופטכַארּפ ַא

 רענייא ןרָאװעג זיא רע .סָאטַאּפ ןשיאָארעה םעד ייס ,טנעמעלע ןשיריל

 .(3 םזילַאטנעמיטנעס ןשיזיוצנַארפ ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 זיא עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא גנוטכיר עשירַארעטיל ַא 6

 רעד .עּפָאריײא ץנַאג ןיא ךיז טיירפשרַאפ ןוא דנַאלגנע ןיא ןעמוקעגפיוא

 עשיכיסּפ רענעייל םייב ןעמרָאפוצסיוא טבערטשעג טָאה םזילַאטנעמיטנעס
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 -רַאפ ַא טימ ןבָאה ,רעטעּפש ןוא טייצ ןייז ןופ ןשטנעמ ןענָאילימ

 רעקיברַאפכיײיר רעד ןיא ןעקנַאדעג עיקימַאלפ ענייז טנעיילעג םעטָא ןטּפַאכ

 ,גנופַאש רעשירַארעטיל

 ןבירשעג טָאה רע לייוו קלָאפ סָאד טנעיילעג םיא טָאה םעלַא רַאפ

 ליפעגטימ ןפיט ןופ ןטייקיאעפ יד; .קלָאפ ןיא טביולגעג ןוא קלָאפ ןרַאפ

 -יוה םיא טלעטש סָאד ,קלָאפ ןופ ,ךמע ןופ טפַאשנגייא ןַא זיא שטנעמ םוצ

 ןוא עכייר יד ןופ רעייטשרָאפ עזָאלליפעג ןוא עטנקירטרַאפ יד רעביא

 ."שקיטכעמ

 לָאמנייק ךיד טָאה סָאװ ,ץרַאה ענרעזייא סָאד זיא וו !ליפעגטימ ָא

 | | ,ָאסור טפור -- "?טנָאקעג טשינ

 טרעדנוהרָאי , ןופ ןגָאלָאעדיא ןוא רעקיטערָאעט עטסערג יירד יד ןופ

 .ןטסטיײװמַא ןעגנַאגעג רע זיא ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ

 םעד רַאפ ןלַארטש עקיטכיל ןופ םַאלפ ןקיטכעמ ַא ןפרָאװעג טָאה רע

 ןוא טעברַא סָאװ ,שטנעמ ןופ גיז ןופ ,קלָאפ ןופ גיז םענופ גָאט ןסיורג

 ,טפַאש

 -טנַא טפרַאדעג ןבָאה ןכירטש יד .טייקכעלדניפמע ןוא ליפעגטימ :ןטרעוװו

 םזילַאטנעמיטנעס רעד .סטכעלש ןכעלטפַאשלעזעג םעד ךיז ןלעטשנגעק

 -ַארָאמ יד טייקנברָאדרַאפ רעשיטַארקַאטסירַא רעד טלעטשעגנגעקטנַא טָאה

 עלעטימ ןוא רעקרעוװטנַאה ,םוטרעױוּפ ,רעגריבניילק ןופ טײיקנייר עשיל

 ,םזילַאטנעמיטנעס ןטימ ענעגנורדעגכרוד רעכיב יד .ןטכיש עזַאושזרוב

 .עטפדורעג ןוא עכַאוװש יד רַאפ ליפעגטימ טקורדעגסיוא ןבָאה
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 --גנוגעוואב -הלכשה יד
 רעקנעד ןוא ןגאלאעדיא עדיא

 ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי סָאד טקריװעגסיוא ךיז טָאה ױזַא יו

 "ידיי יד ןבעגעג סע טָאה סָאװ ? םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןפיוא גנורעלקפיוא

 -ָאקע ,ןשיטילָאּפ ןיא ,עּפָארײא ןופ רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא םיצוביק עש

 ? ןיז ןשירעפעש-רוטלוק ןלַאנָאיצַאנ ,ןשימָאנ

 קלָאפ ןשידיי ןופ ןטכיש ענעדישרַאפ ןעמונעגפיוא ןבָאה ױזַא יו

 ,ןרענָאיצולָאװער םעד ,קנַאדעג ןוײסערגָארּפ ,םעיינ ןופ טכיל עסיורג סָאד

 רַאפ טייהכיילג ןוא טייהיירפ ,טכער-ןשטנעמ ןופ םַארגָארּפ ןלַאדָאעפיטנַא

 ןענייז סע ןכלעוו טימ ,עסַאר ןוא ןביולג ,םַאטש ןופ דישרעטנוא ןָא עלַא

 ,רעטלָאװ -- םוטרעגריב ןשיזיוצנַארפ ןופ ןגָאלָאעדיא עסיורג יד ןעמוקעג

 ?ןטסידעּפָאלקיצנע יד ןוא ָאסור ,עיקסעטנָאמ

 "פיוא ןוא טסירגַאב ,עּפָאריײא ןיא תוליהק עשידיי יד ןבָאה ױזַא יו

 -- םערוטש ןשירָאטסיה ןקיטכעמ ןופ גיז ןוא ךורבסיוא םעד ןעמונעג

 ? 1789 ןופ עיצולָאװער רעזַאושזרוב ,רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ

 ןופ ןביוהנָא רעדיוו רימ ןזומ ןרעפטנע וצ ןגַארפ עלַא יד ףיוא ידכ

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעשיפיצעּפס רעד

 ןופ הפוקת רעמַאזיורג רעד ןיא זיא ,ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא יו

 תוליהק עשידיי יד ןופ עגַאל יד ןעוועג םַאזיורג לעיצעּפס ,רעטלַאלטימ

 ,רעלַאיצָאס רעייז סָאװ ,םעד ץָארט .עּפָאריײא ןופ רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא

 -ערקנָאק יד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא בצמ רעלערוטלוק ןוא רעשימָאנָאקע

 ןכַאמ ךָאד ןעמ ןָאק ,דנַאל םענעבעגעג ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ עט

 .ןעגנורעניימעגלַארַאפ עסיוועג

 ןדיי ןענייז ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד זיב ,םוטעמוא
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 -רַאב יד טליגעג ןבָאה םוטעמוא :טכער ערעייז ןיא טצענערגַאב ןעוועג

 סי, סָאד .'טייהרעדנימ רעשידיי רעדמערפ רעד, יבגל ןצעזעג עשירַאב

 ַאירויניא, ,טיײדַאב קיטקַארּפ רעד ןיא טָאה סָאװ ,(טכער-ןדיי) ?םוקיַאדוי

 ןטָארטעגסױרַא זיא ,(ץעזעג ןרעסיוא ןדיי -- טכערמוא רעשידיי) "ַאקיַאדוי

 ןסנַאינ ענעדישרַאפ ןיא רעדנעל עלַא ןיא ,רעטלַאלטימ ןרעטצניפ ןיא

 ןוא ןטנגעג עטלייטעגסיוא ןדיי רַאפ טריטסיזקע ןבָאה םוטעמוא

 םוטעמוא ;ןעניװ וצ טכער טַאהעג ייז ןבָאה טרָאד רָאנ וװ ,ןלַאטרַאװק

 ןיוש ןבָאה סָאװ ,"עדמערפ, -- עדמערפ סלַא טלדנַאהַאב ייז ןעמ טָאה

 .ןרָאי רעטנזיוט לָאמטפָא ןוא רעטרעדנוה טניז דנַאל סָאד טנױװַאב

 ,עצנַאג תורוד ,ןטלַאהעג ייז ןבָאה ,ןטסירק יד ,"רעירַא ענייר , יד

 סוזעי ןיא טָאג ךרוד ענעטלָאשרַאפ ,עקיטרעוװרעדנימ ?ענעמוקעגנָא , סלַא

 ,טעגרהעג ןבָאה ייז ןעמעוו ,סוטסירק

 ,האנש ןופ טסייג רעקיזָאד רעד ןעגנַאגעגרעביא זיא רוד וצ רוד ןופ

 ןדיי יבגל ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא תוליכר ,גנוקירעדינרעד

 ןעמ רעדָא זיא ,דיי םוצ גנַאגוצ ןשיגָאלָאכיסּפ ַאזַא ייב זַא ,רָאלק

 ןעמ רעדָא ,"ןשינעקישנָא עדמערפ יד; טעגרהעג ןוא טרימָארנָאּפ טָאה

 ,טרירעלָאט סנטסכעה ייז טָאה

 ,טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ יוװ ,גנַאל ױזַא דיי םעד טעדלודעג טָאה ןעמ

 .עשיטילָאּפ ייס ,עשימָאנָאקע ייס ,ןצונ םיא ןופ ןבָאה טנָאקעג

 -ַאב עכעלשטנעמ ןייק טײדַאב טשינ לָאמנייק רעבָא טָאה ןדלוד סָאד

 -רעטנוא רעד ,רעלק רעשילױטַאק רעד ,רעבָאהטכַאמ עלַאדָאעפ יד .גנואיצ

 ןופ ייז ןטלַאהעג ?ןטייצ עטוג , יד ןיא ןבָאה ,ןומה רעשיטַאנַאפ ,רעטצעהעג

 ןסַאג עטלייטעגסיוא ףיוא רעדָא ,סָאטעג ןיא רעדָא -- ןטייוו רעד

 עכעלטע ןעגנוווצעגפיוא ,רעטלַאלטימ ןיא ןדיי יד ןעמ טָאה םוטעמוא

 וצ טירטוצ םעד ייז רַאפ ןסָאלשעג גנערטש ןוא סעיסעפָארּפ עטמיטשַאב

 .רעגריב עקימורַא עלַא ןופ ןכַאפ ןוא סנטסָאּפ

 רעדנעל עשיאעּפָארײא :ברעמ יד ןיא ייז ןבָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא

 ףיוא טלעג ןעייל ןוא לדנַאה-ןיילק טימ ךיז ןקיטפעשַאב וצ טכער טַאהעג

 -ַאב טנָאקעג ךיז ייז ןבָאה רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןיא .טנעצָארּפ

 "רעד ןוא טעטש ןיא ןעקנעש ןרידנערַא ,הכאלמ ןוא לדנַאה טימ ןקיטפעש

 ,רעבָאה-טכַאמ עלַאדָאעּפ יד ןופ "דָאנג , ןסיורג םעד רַאפ וליפַא רעבָא .רעפ

 .ןזירּפ *ענעצלַאזעג;, סָאד ןוא ןלָאצ טזומעג "עדמערפ/, יד ןבָאה

 ןיא .רעײטשיּפָאק ַא טליגעג ןדיי יד רַאפ טָאה רעדנעל עקינייא ןיא
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 ,"רעײטש-ץנַארעלָאט רעד, ןפורעג סע ןעמ טָאה ?עשיטַארקָאמעד, רעמ יד

 -קנַארפ ןיא ,"טלעג-ץוש, ןפורעג לָאצּפָא םעד ןעמ טָאה דנַאלשטייד ןיא =

 ."טבער-גנוצישַאב, ךייר

 -עּפס ,רעדנעל ליפ ןיא .ץלַא ןעוועג טשינ טייוו ךָאנ רעבָא זיא סָאד -

 טכער ןייק טַאהעג טשינ ןדיי ןבָאה ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא לעיצ

 ,ןדיי ייב תונותח לָאצ יד טרימרָאנ גנערטש טָאה ץעזעג סָאד .ןרעמ וצ ךיז

 -ךיימ ןוא םירוחב עשידיי עגנוי זַא ,טיײדַאב טָאד טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא

 ןייק ןבָאה טרָאטעג טשינ ךיוא ןוא ןבָאה-הנותח טרָאטעג טשינ ןבָאה ךעל

 ,רעדניק

 .רַאפ זיולב טשינ ןבָאה רעבָאהטכַאמ עשיאעּפָארײא עלַאדָאעפ יד

 רעד ןופ ןטכער יד ךיוא רָאנ ,דיי ןופ ןטכער עכעלשטנעמ יד טקיטלַאוװג

 ,רוטַאנ

 ,דיי "רעדמערפ , רעד טַאהעג טָאה "?עיצקַאפסיטַאס , עשילַארַאמ ןייא

 רעשילױטַאק רעד ןוא לדַא ןלַאדָאעפ ,ןרָאינעט ,םיכלמ יד ןופ ריקליוו רעד

 ַא וצ ךיוא רָאנ ,(דיי םעד) םיא וצ זיולב טשינ ןגױצַאב ךיז טָאה ,ךיויק

 -ימ וצ םעלַא רַאפ -- "קלָאפ ןכעלטסירק ,ןשירַא; ןופ טייהרעמ רעקיזיר

 ,םירעוּפ-ענישטנַאּפ ןענָאיל

 ןט-18 ןזיב ךָאד ןבָאה עּפָאריײא-חרזמ ןוא-ברעמ ןופ רעדנעל ליפ ןיא

 ןטכער-לדַא עלַאדָאעפ "עטריזיליוויצ, עכלעזַא טריטסיזקע טרעדנוהרָאי

 -עוּפ ַא .טכַאנ רעטשרע רעד ןופ טכער טָאד --- ?סיטקָאנ אמירּפ סוי, יו

 ריא וצ טשינ טרעהעג הנותח רעד ךָאנ טכַאנ עטשרע יד טָאה לדיימ מיר

 ,ץירּפ םוצ רָאנ ,ןַאמ ןכעלצעזעג

 -עג םירעוּפ-ענישטשנַאּפ ןבָאה ךיירקנַארפ ןופ ןטנגעג עסיוועג ןיא

 -עיזָא ןוא ןכייט ףיוא ,רעטיג עשיצירּפ יד ןיא ןריזינַאגרָא וצ טכילפ ַא טַאה

 -ַאשז יד ןגָאירַאפ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,"ןּפורג-קערש , עלעיצעּפס ,סער

 -ַאמעגסיוא; יד ןופ ףָאלש םעד ןרעטש טשינ לָאז "קיזומ, רעייז זַא ,סעב

 ,טײל-לדַא ךעבענ "עטרעט

 "לדייא , ױזַא ןבָאה רעבָאהטכַאמ ןוא טײל-לדַא עלַאדַאעפ יד ביוא = |

 גנואיצַאב רעייז ךָאד טָאה ,"ענעגייא, וצ ןגיוצַאב ךיז "ךעלטסירק , ןוא

 ינַאמוה, רעמ ךָאנ ַא ןייז טזומעג ,?ענעטלָאשרַאפ , ןוא "עדמערפ, וצ

 ."ערַאט

 ןייז טַאהעג טָאה ןדיי יבגל ?םזינַאמוה , רעלַאדָאעפ-שיצירּפ רעד
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 רענײמעגלַא ןופ טקעיבָא ןַא ןיא דיי םעד ןעלדנַאװרַאפ : ליצ ןטמיטשַאב

 | ,טָאּפש ןוא האנש

 -יס רעלַאיצָאס רעדעי ןיא .שיטילָאּפ ךעלצונ ןעוועג זיא טקעיבָא ַאזַא

 -ןַאג יד ןוא לזָאזעל ריעש ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טנָאקעג םיא ןעמ טָאה עיצַאוט

 -עג ,גנוקירדרעטנוא רעד רַאפ ,סטכעלש ןכעלטפַאשלעזעג םעד רַאפ דלוש עצ

 ןופ עטשרעביוא; לפייה םעד ךרוד .קלָאפ ןופ עיצַאטַאולּפסקע ןוא טלַאװ

 :דיי םענעטלָאשרַאפ םעד ףיוא ןפרַאװפױרַא ,"לסיוטש

 רעד :תורכיש טײרּפשרַאפ קנעש רעקיצומש ןייז טימ דיי רעד ,טעז טָא,

 טרַאנ רע :עווכיל רעד ןוא רעטנעצָארּפ יד טימ ףיוא ךייא טסערפ דיי

 טשינרָאג ליוו "שינעקישנָא עקיצומש; עקיזָאד סָאד ;לדנַאה םייב ּפָא ךייא

 עשירעצעה עכלעזַא -- "טולב רעייא סיוא ןגיוז ייז ;ךעלצונ ןטעברַא

 ,קלָאפ ןשיוצ טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה ןעגנוזָאל

 ? "רעגיוז-טולב , עכלעזַא וצ ךעלשטנעמ ךיז ןעיצַאב עשז ױזַא יו

 רָאטַאמרָאפער רעלַאדָאעפ-יטנַא ןוא שטנעמ רעטעדליבעג ַאזַא וליּפַא

 יו ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ביוהנָא ןוא ןט-18 ףוס ןופ ןלױּפ-לדַא םעד ןיא

 רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד זַא ,ןעזעג טשינ טָאה ,ץישאטס ווַאלסינַאטס

 םדוק טלַאפ ,גנורעקלעפַאב רעשרעיוּפ רעד ןשיוװצ תורכיש ןטײרּפשרַאפ

 -טסוװַאב ךָאד יז טָאה סָאד .ןדיי יד ףיוא טשינ ןוא עטכַאילש רעד ףיוא לכ

 ןפנָארב ןיא לָאז ,רעיױּפ רעכעלקילגמוא רעד ידכ ,ןעקנעש ןפַאשעג קיניז

 ןגעק וויטקַא ןטערטסױרַא טשינ ןוא טייקכעלקריוו עקירעיורט ןייז ןסעגרַאפ

 םיחוויר עקיזיר ןגיוצעג ךָאד יז טָאה סָאד .רעקירדרעטנוא עשיטקַאפ ענייז

 סָאד .קנעש רעד רַאפ טכַאּפ רעד ןופ ןוא לָאהָאקלַא ןטלעטשעגוצ םעד ןופ

 טכַאמרַאפ ןטכער עלַא ןופ דיי םעד טבױרַאב קיניזטסוװַאב ךָאד יז טָאה

 ןעגנוווצעג ןוא טעברַא רעוויטקודָארּפ ַא וצ געוו םעד שיטעמרעה םיא רַאפ

 ,לדנַאה-ןיילק ןוא יירעכווו ,קנעש ןופ הנויח ןעיצ וצ

 "רַאפ ןעזעג טשינ ץישאטס רענעטירשעגרָאפ רעד טָאה ,ץלַא סָאד

 עשיגָאלָאכיסּפ סנכלעוו ,"דיי ןקיבײא, םעד ןופ עיזיוו רעד טימ טעדנעלב
 רעד ןוא הרות יד טריזילַאטסירקסױא , טָאה עימָאנָאיזיפ עקיטסייג ןוא

 "רעטרילָאזיא; ןַא קיביײא ,ןביילברַאפ רעכלעזַא ןיוש זומ רע ןוא "דומלת

 ."רערעדנַא ןַא קיביײא םיגהנמ ענייז ןיא ,*רעטכַאמרַאפ , ַא

 -נעמ "רעייז; לייוו ,ןרילָאזיא "יז , טזומעג םורַא רעד טָאה רעבירעד

 זדנוא וצ עכעלטנייפ ַא ,"ערעזדנוא, יװ ערעדנַא ןַא שינַאגרָא זיא טעטילַאט

 ,"זדנוא רַאפ עכעלדעש ןוא
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 עטמירַאב רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא טַאהעג ןבָאה גנולעטש  ַאזַא

 ןוא דנַאלשטייד ןיא עטכיפ ןוא לעגעה ליּפשייב םוצ יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 .רעטייוו יױזַא

 יד, ןַא ,החנה רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רעקנעד ענעדישרַאפ

 זיא ןדיי יד ןופ "טייקדמערפ , ןוא "טייקשרעדנַא; עשינַאגרָא ,עטולָאסבַא

 ,ןעמוקוצייב טשינ

 .געווסיוא ןַא ןָא ,גנולעטש עשיטסימיסעּפ ,עוויטַאגענ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןשידיי ןופ ,טניירפ עכעלקריוו ליפ זַא ,ןלעטשטסעפ רעבָא זומ ןעמ

 -טרעדנוזעגּפָא; רעשידיי ןופ טקַאפ םעד טריגענ טשינ ןבָאה ייז שטָאכ קלָאפ

 -דנַאטש ןפיוא ןענַאטשעג טשינ רעבָא ייז ןענייז ?טײקשרעדנַא , ןוא ?טייק

 -ַאפ וצ טשינ ,רעלעפ "רעשיגָאלָאכיסּפ-שינַאגרָא ןַא זיא סָאד זַא ,טק;וּפ

 ןוא ?רעשיגָאלָאכיסּפ; רעשידיי רעד ןופ תוביס יד טכוזעג ןבָאה ייז .ןטניר

 .ןרָאטקַאפ עכעלרעסיוא ןיא קיפיצעּפס רעשימָאנָאקע

 רעד ןיא טײקיטרַאנגײא רעשידיי רעד ןופ תוביס יד ןעזעג ןבָאה ייז

 זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז .רעלק רעשידיי ןופ טכַאמ רעד ןיא ,שינרעטצ:יפ

 ,ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו ןופ סערגָארּפ רעד זַא ,גנורעלקפיוא ןופ טכיל סָאד

 ןלייטרוארָאפ עזעיגילער ןופ ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןופ ןדיי יד ןעיײרפַאב ןלעוו

 ןעזעג ךיוא ןבָאה ייז .ןצעזעג עשידומלת ןוא םינבר יד ןופ טַאטקיד ןופ

 -ילָאּפ ,שינרעטצניפ "רעכעלטסירק , רעקימורַא רעד ןופ גנוקריווסיוא יד

 .ץוביק ןשידיי םעד ףיוא טײקנענַאטשעגּפָא עשימָאנָאקע ןוא עשיט

 ןופ ייס סערגָארּפ רעלערוטלוק רענײמעגלַא רעד ,טרָאװ ןייא טימ

 -ריב עלַא ןופ טייהכיילג ןוא טייהיירפ עטיירב ,ןטסירק יד ןופ ייס ,ןדיי יד

 טימ ךיילגוצ ,דיי םעד ןעלדנַאוװרַאפ טפרַאדעג ןבָאה ,דישרעטנוא ןָא רעג

 ,רעגריב ןלופטרעוו ,ןוויטקַא ןעיירפ ַא ןיא ,ןשטנעמ עלַא

 ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןעזעג ןבָאה יװ ןוא
 ? ןיילַא ןדיי יד

 -ןוגלָאפרַאפ ןוא תופידר יד ,םורַא ןופ גנואיצַאב עכעלטנייפ יד

 ףיוא ןקריוװסיוא ךיז וויטַאגענ טזומעג ןבָאה ,טייקיזָאלטכער יד ,ןעג

 ,קיביסּפ רעשידיי רעד

 יז וװ ,רעדנעל יד ןיא עדמערפ סלַא ןעזעג ךיז ןבָאה ןײלַא ןדיי

 .תורוד טייז ןיוש טניווועג ןבָאה

 ףמַאק רעשידרע רעד ןעוו ,עטפַאלקשרַאפ עלַא ייב יו ,טקנוּפ ןוא
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 -רַאפ ןייק טגנערבעג טשינ טָאה ,ןטכער עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ רַאפ

 ,למיה םוצ גנונעפָאה רעייז טדנעוװעג ייז ןבָאה ,גנורעסעב

 םתוח ריא טגיילעג טָאה עטפדורעג ןופ עגַאל עטנענַאמרעּפ יד

 ,טײקיזָאלטכיזסיױא רעד טימ ךיז טקרַאטש'ס .ןטכַארט ןופ ןפוא םעד ףיוא

 סָאד רעקרַאטש ץלַא טרָאװ םוצ טמוק'ס .םיקידצ ןוא םינבר ןופ טכַאמ יד

 .עשיביולגרעבַא ןוא עזעיגילער

 רעזָאלסגנונעפָאה רעד ןיא ,רעמ ץלַא ,וצ ךיז טרעה ןעמ

 ,ףיוא ןזייו ייז ."רעקידערּפ עקילײה , יד ןופ םיטש רעד וצ .,טכַאנ

 רעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ,דניז ערעווש ערעייז רַאפ ,ןענייז ןדיי זַא

 ױזַא ,טקיטכערַאב ןענייז ןבעל לופנייפ ןוא תולג רעייז ,דנַאל

 טָאג רעבָא .קלָאפ ןבילקעגסיוא ןייז םלוע לש ונובר רעד טּפָארטש

 יז זַא ןלעטשטסעפ טעװ רע ןעוו .רעדניק ענייז ןזָאלרַאפ טשינ טעװ

 ןענייז ,רעצרעה ןוא תומשנ ערעייז זַא ,דניז יד ןעמוקעגּפָא ןיוש ןענייז

 ןעגנערב ייז טעו רעכלעוו ,ןחישמ ןקיש רע טעװ ,טרעטיילעגסיוא ןיוש

 .ןזָאלב רפוש ןוא דיירפ ,גנַאזעג טימ ,םיהַא קירוצ

 ןעמ זַא ,ןייזטסוװַאבטסבלעז רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה םורַא ױזַא

 רעד .ןגרָאמ ןוא טנייה ,ץוש סטָאג רעטנוא ,קלָאפ ןבילקעגסיוא ןַא זיא

 ןעמ טָאה ,טפַאשטכענק ןוא גנורעדינרעד רעד ,םורַא ןופ גנוטכַארַאפ

 ןביולג ןוא ןייזטסוװַאב םעד, "םזינתרחב התא, םעד טלעטשעגנגעקטנַא

 זיא הליפת יד ןוא ."ייז; ןענייז רע ןוא "רימ ךָאד ןענייז רימ,, זַא

 .לופ שרדמ:תיב רעד ,טקידיײלעגסיױא סַאג יד ,רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג

 תובהלתה טימ ןבָאה עטגלָאפרַאפ יד ,טכַאלעג ןבָאה רעגלָאפרַאפ יד

 ,טנווַאדעג

 (1 ,עּפָאריײא-חרזמ ןוא -ברעמ ןופ רעדנעל ליפ ןיא עיצַאוטיס יד טָא

 ןדיי יד ןופ טײקטרעדנוזעגּפָא עלַאנָאיצַאנ יד ןעוועג םרוג טָאה

 דנַאל ןדעי ןיא ייז ןבעל 1789 ןופ עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד זיב

 טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדיי לָאצ יד זןיא טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס (1

 טבעלעג ןָאילימ 2 ןבָאה םעד ןופ .ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא 2 זיב ןעגנַאגרעד

 ,עּפָאריײיא ןיא
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 ענייז ןיא ,ןביולג ןייז ןיא טכַאמרַאפ ,וויטקעלָאק רעטכַאמרַאפ ַא סלַא

 | ,סעיצוטיטסניא ןוא םיגה:מ

 ץסַאמ עשידיי עטרעדנוזעגּפָא יד טלעטשעגרָאפ ךיוא טָאה סָאד

 טרַאװ סָאװ ,עּפורג עלַאנָאיצַאניזעיגילער רעדָא ,עטקעס עזעיגילער סלַא

 םעד -- ץנעוורעטניא רעכעלטעג ַא ךרוד גנובעלפיוא-הכולמ רעד ףיוא

 יי ,חישמ ןופ םוקנָא

 רעשיפיצעּפס רעייז בילוצ ,תוליהק עשידיי יד ןענייז םורַא ױזַא

 -כעלטיז רעצנַאג רעד טימ עטסַאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ,עגָאל

 ערעדנַא ייב סעטסַאק יד יװ ,ןעגנוצענערגַאב עגנערטש עלַא ןוא טייק

 ,רעקלעפ

 ערעייז ןוא "םיקידצ עקיליײה , ,םינבר ןענַאטשעג ןענייז ץיּפש ןיא

 -יצעד ןבָאה ייז ,טכַאמ עטולָאסבַא יד טַאהעג ןבָאה ייז .רעפלעהטימ

 ,רעדנוזַאב םענייא ןדעי ןוא םעלַא ןגעוו טריד

 "יהק עלַא ןיא רעלק ןשידיי ןופ טפַאשרעה עטולָאסבַא עקיזָאד יד

 טפלעה רעטייוצ רעד זיב עּפָארײא-ברעמ ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה תול

 .רעגנעל ליפ עּפָארײא-חרזמ ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ

 רעבירעד טָאה גנורעלקפיוא ןופ טרעדנוהרָאי ןופ טכיל עסיורג סָאד

 ליפ .ןרעירַאב עקיטכעמ ףיוא ןפָארטעגנָא טינשּפָא ןשידיי םעד ףיוא

 ןבעל ןשידיי ןופ םזיגַארט םעד ןוא תוביס יד ןכוז רעקירָאטסיה עשייזיי

 -וצמוא טקעװעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגלָאפרַאפ עטנענַאמרעּפ יד ןיא ---

 ץטסעב יד וליפא ,רעייטשרָאפ ענייז עלַא וצ ,םורַא ןצנַאג םוצ יוױט

 ,עטסנטירשעגרָאפ ןוא

 זיא ,גנוניימ עקיזָאד יד ןפרַאװּפָא טולָאסבַא טשינ ןָאק ןעמ ביוא

 סָאװ ,?שינרעטצניפ רעשידיי; רעד ןופ טכַאמ יד זַא ,רעכיז ךיוא רעננָא

 -נשרעה רעד ןופ קורד ןעמַאזיורג ןופ טַאטלוזער סלַא ןעמוקעגפיוא זיא

 וצ טכוזעג ןוא טפמעקַאב טָאה ,'שינרעטצניפ רעכעלטסירק, רעקיד

 טכיל ןופ ןלַארטש טימ טלָאװעג טָאה סָאװ ,ײטעמָארּפ ןדעי ןטכינרַאפ

 ,.ךשוח ןקידנשרעה םעד ןסיירעצ גנורעלקפיוא ןוא

 ןופ ןרענָאיּפ יִד טָארדעג טָאה םרח ןופ ןפָאװ רעד זיולב טשינ

 עפ-ַאד-ָאטױא רעשידיסח-שידי ַא ךיוא רָאנ ,הלכשה רעשידיי רעד

 קרעװ עכעלטּפַאשנסיװ ןוא עשירַארעטיל "עזָאלטָאג, ?הפירט , עלַא ףיוא

 ,(הלכשה רעד ןופ רעגנעהנָא) "םיליכשמ ענעטלָאשרַאפ , יד ןופ

 -נײרַא טריבורּפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעדעי ,רושָארב עדעי ,ךוב סעדעי
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 -תונמחרבמוא ןרָאװעג זיא ,הביבס רעשידיי רעד ןיא ןלַאעדיא יד ןעגנערב

 ,טפמעקַאב ןוא טגלָאפרַאפ קיד

 ןשידיי, ןופ טכַאמ רעד ןגעק םיליכשמ עשידיי יד ןופ ףמַאק רעד

 ,םייבר עקיליײה ןוא םיקידצ ,םידיסח ,םינבר יד ןגעק -- "?רעטלַאלטימ

 ,טרעדנוהרָאי ץנַאג ַא ןגיוצעג ךיז טָאה -- רעלק ןשידיי ןקיטכעמ םעד ןגעק

 יד זיב טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ןרָאי רעק-70 יד ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה רע
 ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רעק-ס

 רע .לגנַארעג רעכעלטפַאשנדײל ,רעשיטַאמַארד א ןעוװעג זיא סָאד

 גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ רעגערט עשידיי יד תונברק ליפ טסָאקעג טָאה

 ,הלכשה ןופ רעוט ןוא ,ןרענָאיּפ יד ---

 "יא עשירָאטסיה ַא ,ןיז ןלערוטלוק ןיא םעלַא רַאפ ,ןעוועג זיא סָאד

 .קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא עיצולָאװער ַא ,שינערעקרעב

 -ענּפָא רעשידיי ןופ ןעמיוצ עקיכעטש יד טקיטיײיזַאב טָאה גיז ריא

 .טייקדמערפ ,טײקנענַאטשעגּפָא ,טייקטרעדנוז

 ןעמענרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ,קלָאפ ןשידיי םעד ןבעגעג טָאה גיז ריא

 -ייטשייב ןזעידנַארג ַא ןבעג וצ ,רעקלעפ יד ןשיווצ טרָא קידריוװ ַא קירוצ

 .רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד וצ רע

 -ידיי עלַא ןעמונעגמורַא ןבָאה גנוגעוװַאב-הלכשה רעד ןופ ןעמַאלפ יד

 "הלכשה) םיליכשמ ןופ עדַאיעלּפ עלופטכַארּפ ַא ןבעגעגסױרַא ,םיבושי עש

 רעפמעק ןוא רעגערט -- עטנרעלעג ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,רעקנעד -- (רעוט

 "וטלוק ןוא ןשימָאנָאקע ,ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ

 ,רעקלעפ ןוא ןשטנעמ עלַא ןופ טייהכיילג ןוא טייהיירפ רַאפ ,סערגָארּפ ןלער

 ןזיר ןבעגעגסױרַא ןבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז ןופ ליפ

 ,רעקלעפ יד ןוא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טפַאשנסיװ ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ןופ

 ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה ייז עכלפוו ןשיווצ

 -סייג עסיורג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא קיביײא ןטכייל ןלעװ ןעמענ ערעייז

 ןופ טייקינייא רעד ןופ זייװַאב סלַא ,רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד ןופ רעט

 ,םזיניווָאש ןדעי ןוא םזיסַאר ןדעי ןגעק גנוקידלושַאב סלַא ,רעקלעפ עלַא
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 -עג רעד ןיא ןעגנירדניירַא ןריבורּפ ,ויטקעּפסָארטער ,עשז-רימָאל
 -פיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאי ןשידיי רעזדנוא ןופ טלַאהניא ןוא עטכיש
 ןרעטנעצ עשידיי ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא גנורעלק

 -עזדנוא ןופ ןעגנובערטש ןוא ןעקנַאדעג יד ןיא ןפיטרַאפ ךיז רימָאל
 -ידיי ,עסיורג ערעזדנוא ןופ ,סָאסור ,סעיקסעטנָאמ ,סרעטלָאװ עשידיי ער
 ,ןטסידעּפָאלקיצנע עש
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 טרעדנוהרַאי ןט-18 ןיא דנַאלשטיײד ןוא רעטנעצ רעשידיי רעד

 רעד ןיא עּפָאריײא ןיא טריטסיזקע ןבָאה סרעטנעצ עשידיי עסיורג 2

 ץוביק רעשידיי רעטריזינַאגרָא רעד --- "גנורעלקפיוא ןוא טכיל , ןופ הפוקת

 יד ףיוא בושי רעשידיי רעטקַאּפמָאק ,רעסיורג רעד ןוא דנַאלשטייד ןיא

 יירד יד טלייטעגנייא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו טימ ,ןליוּפ ןקילָאמַא ןופ ןטיבעג

 .ךיירטסע ןוא ןסיירּפ ,דנַאלסור -- ןטכַאמסיורג עשיאעּפָאריײא

 עלַא ץָארט טָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ םוטנדיי עשישטייד סָאד

 ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא לָאר ַא ןַאד ןיוש טליּפשעג ,ןעגנוצענערגַאב ערעווש

 םעד ךירדירפ -- "ףָאזָאליפ-ךרַאנָאמ,; םעד ןופ ןטייצ יד ןיא .דנַאל ןופ

 ןטנַאקירבַאפ עכייר עריא טגָאמרַאפ ןיוש סע טָאה (1740--1786) ןסיורג

 -ייד ןטימ ןטקַאטנָאק עטנעָאנ ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןריקנַאב ןוא

 ,ץנעגילעטניא ןוא עיטַארקָאטסירַא ,םוטרעגריב ןשישט

 -קנַארפ טימ טקעריד טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ךיוא

 -ערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע ןיא ריא טימ ןל:ַאטשעג ןוא ךייר

 -וקנָא ןופ ןרענוד יד טרעהרעד ךיז ןטסקרַאטשמַא ןבָאה ןעגנואיצַאב על

 ןעקנַאדעג יד טּפַאכעגפיוא טרָאד ןעמ טָאה ןטסירפמַא .םערוטש ןקידנעמ

 -לָאװ -- ןגָאלָאעדיא "גנורעלקפיוא ןוא טכיל , עסיורג יד ןופ קרעװ ןוא

 "מַאלַאד ,ָארעדיד --- ןטסידעּפָאלקיצנע יד ןופ ןוא ָאסור ,עיקסעטנָאמ ,רעט

 .ערעדנַא ןוא ךַאבלָאה ,שויצעוולעה ,,רעב

 -ירד" רעשישטייד רעכַאװש רעד ןַאד ױזַא טשינ טָאה טּפַאכעגפיוא

 -רַאטש יד יװ ,(עסַאמ עשיטָאטש ןוא םוטרעיוּפ ,םוטרעגריב) *דנַאטש רעט

 ךיז זײװנסַאמ ןבָאה עכלעוו ,ןטָאנעגוה יד ,עיצַארגימע עשיזיוצנַארפ עק

 ןרָאי-תופידר יד תעב ,ןילרעב ןיא לעיצעּפס ,דנַאלשטייד ןיא טצעזַאב

 ,ןט-14 םעד יאול ןופ

 -ָאסבַא ןוא ךריק רעשילױטַאק רעשיזיוצנַארפ רעד ךרוד עטגלָאפרַאפ יד

 ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה ,(ןטנַאטסעטָארּפ) ןטָאנעגוה ,עיכרַאנָאמ רעטול
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 -גיא סלַא גנורַאפרעד עקירָאיגנַאל יד ךיוא רָאנ ,רעמיטכייר ערעייז זיולב טשינ

 טעדליבעג ךָאד ןבָאה ייז .םירחוס ןוא ןריקנַאב ,רעלעירטסודניא ,ןרעינישז

 ןיז ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןטסשימַאניד םעד ךיירקנַארפ ןיא

 ,רוטלוק ןוא קינכעט ,קימָאנָאקע ןופ

 עשילױטַאק עשיזיוצנַארפ יד זַא ,רעטנוא ןכיירטש רעקירָאטסיה ליפ

 -ער ריא ןופ לָאּפָאנָאמ םעד ןטלַאהנייא ,זײרּפ ןדעי רַאפ קידנלעוו ,ךריק

 םעד ןסיוטשעג טָאה עיציזָאּפ רעשיטילָאּפ רעקרַאטש ןוא טכַאמ רעזעיגיל

 ןטנַאטסעטַארּפ יד ןבעגעג טָאה סָאװ) טקידע-טנַאנ םעד ןרילונַא וצ גינעק

 ,םזיצילָאטַאק םעד ןעמענוצנָא ייז ןעגניווצ ןוא (גנוקיטכערַאבכיײלג

 "בַא ןייז ןקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,רעט-14 רעד יאול

 טָאה ("ךיא ןיב סָאד הכולמ יד : זיוועד רעטמירַאב ןייז) טכַאמ עטולָאס

 ןבָאה עכלעוו ,ןטָאנעגוה יד ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ עיינ טריטּפעצקַא ןרעג

 יד ,גנונעדרָא עלַאדָאעפ יד טפמעקַאב (1 םזיניװלַאק ןופ לטנַאמ ןרעטנוא

 ,ךריק עשילױטַאק יד -- רַאּפשנָא ריא ןוא עיכרַאנָאמ עטולָאסבַא

 ןָאטעג ןעמ טָאה ,דָאזקע-ןסַאמ ַא וצ ןטָאנעגוה יד רעבָא קידנעגניווצ

 .הבוט עשירעב ַא ךיירקנַארפ

 (א"א דנַאלגנע ,דנַאלשטייד ,דנַאלָאה) םיאנוש עקידסלָאמעד סכיירקנַארפ

 -פיוא ןרעג ןבָאה ,(2 גירק ןטנענַאמרעּפ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא יז עכלעוו טימ

 ,עטגלָאפרַאפ יד ןעמונעג

 ,טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז וװ ,דנַאל סעדעי טרעכײרַאב ןַאד ןבָאה ייז

 רעלופטכַארּפ ַא טימ ,םעלַא רַאֿפ רָאנ ,דלָאג ןופ תורצוא טימ זיולב טשינ

 -לוק ןוא ןכעלטפַאשנסיװ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןטסילַאיצעּפס ןופ עדַאיעלּפ

 .ןבעל ןלערוט

 עטעדליבעג ןוא רעלעירטסודניא ,ןטסימָאנָאקע עשיזיוצנַארפ יד טָא

 ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק גנוגעווַאב עשיטנַאטסעטָארּפ ַא (

 -לֵַאק קַאשז זױצנַארפ רעד ןענַאטשעג זיאיס עכלעוו ןופ ץיפש רעד ןיא

 טָאה םזיניוולַאק רעד .וענעשז ןיא לעיצעּפס קיטעט ןעוועג זיא רע .ןעוו

 ַא וצ טבערטשעג טָאה סָאו ,םוטרעגריב ןופ ןסערעטניא יד טקירדעגסױא

 ."רעטסיולק ןכעלטסירק ןקיליב;

 יֵלַאויר רעלַאינָאלָאק ַא ןיא טלדנַאהעג ןַאד ךיז טָאה םעלַא רַאפ (2

 .דנַאלגנע ןוא דנַאלָאה ,עינַאפש ,דנַאלשטייד טימ ךיירקנַארפ ןשיווצ עיצַאז
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 -יּפַאק ןשישטייד ןופ ןרענָאיּפ עשיטקַאפ יד ןרָאװעג סע ןענייז ,ןשטנעמ

 ,םזילַאט

 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ןרָאי רעק-70 יד ןיא ןיוש ,ייז ןבָאה סָאד

 -סילַאטיּפַאק עסיורג ,טעטש עשישטייד ערעדנַא ןוא ןילרעב ןיא ןפַאשעג

 .ןקירבַאפ ןוא ןעגנומענרעטנוא עשיט

 ןיא טרעו ןילרעב ןיא עינָאלָאק-ןטָאנעגוה עשיזיוצנַארפ עסיורג יד
 ,רוטלוק ןוא םזימַאניד ןשימָאנָאקע ןופ לָאבמיס רעד טרעדנוהרָאי ןט-8

 רוטַארעטיל ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןרָאדַאסַאבמַא עשיטקַאפ יד

 ,(גנוריפפיוא) ."רוויוו רַאוװַאס , ןשיזיוצנַארפ ןופ ,טסנוק ןוא

 עשיזיוצנַארפ יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןרעלקפיוא ךיוא ןעמ ןָאק םעד טימ

 "רעזייק ןפיוא ייס ךַארּפש-גנַאגמוא עשיטקַאפ יד ןרָאװעג ןַאד זיא ךַארּפש

 ,דנַאלשטייד ןיא רעזייה עכייר ןוא ןצַאלַאּפ ,ןענָאלַאס יד ןיא ייס ,ףיוה ןכעל

 -לעוו ,ןטַאנעצעמ-טפַאשנסיװ ןוא -טסנוק עשיזיוצנַארפ קידנריּפָאק

 ערעייז ןופ ןענָאלַאס יד ןיא ,טריזינַאגרָא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ןבָאה עכ

 ןוא רעקנעד ,ןטעָאּפ ,רעביירש רַאפ רעטרע-ףערט ,ןעגנוניווו עלופטכַארּפ

 ןענָאלַאס עכעלנע (רעסיורג) רעטייוצ רעד ךירדירפ טציטש ,עטנרעלעג

 ,דנַאלשטייד ןיא

 ןכעלגינעק ןפיוא ןָאלַאס ַאזַא טפַאש רע .ליּפשייב ַא ןיילַא טיג רע

 -נעד ,ןטעָאּפ ,רעביירש -- ןטיײקטמירַאב עשיאעּפָאריײא ליפ ןייא טדַאל ,ףיוה

 .ןרעטלָאװ ךיוא ייז ןשיווצ ןוא עטנרעלעג ןוא רעק

 טָאה רע זַא ,קעװַא טייוו ױזַא זיא ךרַאנָאמ ?רעשינַאירעטלָאװ; רעד

 רָאנ רע טדער שטייד ףיוא; זַא ,רעט-5 רעד לָארַאק לָאמַא יו ,טסיורגעג ךיז

 ,"םיריזח ןוא דרעפ ענייז טימ

 ןיא עיצַארגימע רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ יד

 םוטרעגריב ןשידיי םענעמוקעגפיוא ןייז ןופ טכיש רעד ןעוועג זיא דנַאלשטיײיד

 ץנעגילעטניא ןוא (ןריקנַאב ,רעמענרעטנוא ,םירחוס ,רעמיטנגייא-קירבַאפ)

 .((עטנרעלעג ןוא רעלטסניק ,רעביירש ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד)

 "ַאב ןוא ןטרעלקעגפיוא, ןופ הלשממ עקירָאי-16 יד סָאװ ,םעד ץָארט

 -ערגַאב טימ לופ ןעוועג זיא ןסיורג םעד ךירדירפ ?ךרַאנַאמ םענעטכיול

 "וצ ,טנָאקעג ייז ןבָאה ,ןדיי יד רַאפ עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ,ןעגנוצענ
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 -ָאקע ערעייז ןקרַאטשרַאפ (2 המחלמ רעקירָאי-7 רעד ןוא תוביס ייר ַא ביל
 .סעיציזָאּפ עשימָאנ

 ןריקנַאב ןוא עלעירטסודניא ,םירחוס עשידיי יד ןענייז םעלַא רַאפ

 -סיוא .ײמרַא רעשישטייד רעד רַאפ ןטנַארעּפיל-רעוװעג סלַא ןרָאװעג ךייר

 עשידיי סָאד טָאה ףיוה ןכעלגינעק ןופ ןטייקירעוװש עלעירעטַאמ יד קידנצונ

 רַאפ טפמעקעגסיוא ןעגנורעײטשַאב ןוא תואוולה עסיורג רַאפ םוטרעגריב

 ןטכער עסיוועג ךיז

 -עג טָאה ,ןעגנוגנידַאב יד ךרוד ןעגנוווצעג ,רעסיורג רעד ךירדירפ

 םירחוס ,ןטנַאקירבַאפ) ןדיי ?ענייז , ץוש ןיא ןעמענ ,האנש ןייז ץָארט ,טזומ

 ."ןעדוי ריפ טכערצוש. סָאד ןפַאש ןוא (ןריקנַאב ןוא

 סעירָאגעטַאק ענעדישרַאפ דנַאלשטייד ןיא ףיוא ןעמוק טייצ רענעי ןיא

 עכלעוו ,("ןדויצנימ , ןוא "ןדוינעדייז ,?ןדויטעמַאס,) "ןדוי עכעלצונ, ןופ

 -רעגריב ןשידיי ,ןקרַאטש-שימָאנָאקע ןופ טכיש םעד ,טייצ רעד טימ ,ןדליב

 ,םוט

 ןופ דנַאלשטיײיד ןיא ץנעגילעטניא ןוא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד רַאפ

 -עג זיא רעכלעוו -- רעלק ןשידיי ןופ טכַאמ יד זיא ,טרעדנוהרָאי ןט8

 -גָאד "עקילייה, עגנערטש יד ךיוא יו ,תוליהק יד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטש

 -עלרעטלַאלטימ רעצנַאג רעקיזָאד רעד -- (ךורע ןחלוש) םיגהנמ ןוא סעמ

 .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג ,ןבעל ןופ ןפוא רענענַאטשעגּפָא ,רעכ

 ךיז קישַאר טָאה סָאװ ,קימָאנָאקע רעשידיי רעד טרעטשעג טָאה רע

 סלַא דיי ןופ ןריזינרעדָאמ סָאד טריזָאמרָאט טָאה רע ,ןעלקיװטנַא ןעמונעג

 ,ןכלעזַא

 -שטייד ןיא ץנעגילעטניא ןוא םוטרעגריב עשידיי סָאד ןבָאה רעבירעד

 ןוא טכיל , ןופ ןלַאעדיא יד ןעמונעגפיוא םזַאיזוטנע ןוא דיירפ טימ דנַאל

 ,"גנורעלקפיוא

 ןופ גנורעדָאפ סרעטלָאװ ןבירשעגרעטנוא ייז ןבָאה טנעה עדייב טימ

 קנַאדעג ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ ןופ ,ץנַארעלָאט רעזעיגילער ,רעטולָאסבַא

 ,ךיירקנַארפ ,דנַאלסור ,ךיירטסע ןגעק דנַאלשטייז ןופ טריפעג 3

 םעד ךירדירפ ךרוד עיזעלש ןופ ןּפַאכרַאפ סָאד ןעוועג זיא הביס יד .זדעווש

 -רַאפ וצ טבערטשעג טָאה יז לייו ,טציטסטעג םיא טָאה דנַאלגנע ןסױרג

 .סעינָאלָאק סכיירקנַארפ ןּפַאכ
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 -קנַארפ ןיא ןשטנעמ ןוא רעגריב עלַא רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלופ ןופ
 .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא דנַאלשטייד ,ךייר

 ןופ גנורעדָאפ יד טריטּפעצקַא ייז ןבָאה טײקרַאבקנַאד רעפיט טימ

 ןגעוו ןטסידעּפָאלקיצנע ןוא ןגָאלָאעדיא-?גנורעלקפיואק עשיזיוצנַארפ יד

 ,דנַאל ןופ רעגריב עטקיטכערַאבלופ סלַא ,ןדיי יד רַאפ עיצַאּפיצנַאמע רעלופ

 שינעדנעטשרַאפ רעלופ טימ ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה םעד טימ לעלַארַאּפ

 -סטייהיירפ עשיזיוצנַארפ יד , ןופ טלַאהניא ןשיטע ןוא ןשיּפָאזָאליפ םעד

 ןשיטסידעּפָאלקיצנע-שינַאירעטלָאװ םעד טסירגַאב ןבָאה ייז ."ןעקנַאדעג

 עזַאב עקיצנייא יד עכלעוו רַאפ ,םזיטַאמגָאדיטנַא ןוא םזילַאקירעלקיטנַא

 ,ןריפסיוא ערעייז ןוא קיגָאל יד ,לכש רעד ןעוועג זיא שינעטנעקרעד ןופ

 ,קיטקַארּפ ןוא טנעמירעּפסקע ןפיוא עטריזַאב

 דיחי ןופ טכער רַאפ גנורעדָאפ יד קידנעטשלופ טריבָארּפַא ןבָאה ייז

 ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ יירפ ,ןבעל ךעלקילג ,ךעלשטנעמ ַא ףיוא ללכ ןוא

 ,םיקובד ,םידש רַאפ ,קערש ןוא ןלייטרוארָאפ ערעטצניפ ןופ ,טפַאשטכענק

 ."עקילייה , ןוא "םיקידצ. ,ןטעטירָאטױא עזעיגילער רַאפ

 "ריב ןשידיי ןויסערגָארּפ ןופ שינעדנעטשרַאפ ןוא טיײקטנעעָאנ יד טָא

 -עלקפיוא; ןשיזיוצנַארפ םוצ ,דנַאלשטיײיד ןיא ץנעגילעטניא ןוא םוטרעג

 ןיא רעטנעצ רעשידיי רעד זַא ,םעד ןגעוו טרידיצעד ןבָאה ,"קנַאדעג-גנור

 רעשידיי , רעד ןופ רענָאיּפ רעד ,רעגייל-טנורג רעד ןרעוו לָאז דנַאלשטייד
 ,(4 "הלכשה רעד ןופ --- גנוגעוװַאב-גנורעלקפיוא ןוא -טכיל

 ןלַארטש-הלכשה יד ךיז ןסיגעצ דנַאלשטייד ןיא רעטנעצ ןשידיי ןופ

 רעביא ןוא דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא םיבושי-ןסָאמ עשידיי עסיורג יד רעביא

 .עּפָאריײא ןופ רעדנעל ערעדנַא

 ,לכש טרָאו ןופ קורדסיוא רעד טמַאטש (ךעלכַארּפשו שיגָאלָאמיטע (4

 -ַאנַא וא ןטכַארט ןופ) קיגָאל ןופ ,לכש ןופ טפַאשרעה יד ךױא טײדַאב רע

 -הלכשהו } םיליכשעמ יד .סעמגָאד ןוא ןביולג ןדנילב ןופ טרָא ןפיוא (ןריזיל

 רעד .ןעגנורַאפרעד יד ןופ טסניד ןיא חוכ ַא לכש ןיא ןעזעג ןבָאה (רעגערט

 -רעד רעד וצ געוװ רעד ןענייז טנעמירעּפסקע רעד ןוא גנורַאפרעד יד ,לכש

 .טפַאשלעזעג יד וא עטכישעג יד ,רוטַאנ יד ןענרעלרעד וצ ,שינעטנעק

 1פפ



 גנוגעווַאב-הלכשה רעד ןופ רעטָאפ רעד -- ןַאסלעדנעמ השמ

 עשיּפָאזָאליפ ןוא עכעלטפַאשנסיװ ענייז טימ ,זיא ןָאסלעדנעמ השמ = |
 ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל, רַאפ ףמַאק ןוא גנודליב ,עיצידורע ןייז טימ ,קרעוו

 ,רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רָאנ טשינ ןיירַא

 -עּפָאלקיצנע רעשידיי-טשינ רעדעי ןיא ךיוא טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז

 ,ה"י ןט-18 ןופ רעקנעד ןוא ןּפָאזָאליפ עסיורג יד ןופ רענייא זיא רע .עיד

 יד ןופ רענייא סלַא ןבירשעגנייא רע זיא "ַאקיַאדוי ַאירָאטסיה,, רעד ןיא

 ןופ קלָאפ עשידיי סָאד ןסירעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאמרָאפער עטסערג

 םענרעדָאמ ןופ ןכַאילש עטיירב יד ףיוא טריפעגפיורַא סע ןוא רעטלַאלטימ

 .(1 ןבעל ןקיטייצריינ

 -ַאנ ,רעסייה ַא ,הלכשה רעד ןופ רעריפנָא ןוא רעקיטערָאעט רעד ,רע

 -רַאפ ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןופ רעדירב ענייז ןסירעגסױרַא טָאה ,דיי רעלַאנָאיצ

 רעד טימ ,רעקלעפ עקימורַא יד טימ טקינייארַאפ ןוא ָאטעג-טסבלעז ןטכַאמ

 .גנופַאש ןוא רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד טימ ,טייהשטנעמ

 סנַאסענער ןשידיי ןופ זיר רעקיטסייג רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעוו

 -ָאווער טָאה סָאװ ,רעקנעד רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעוװ ? גנורעלקפיוא ןוא

 ?ןבעל עשידיי עקיטלָאמעד סָאד טריזינָאיצול

 ןעמערָא ןַא ןופ ןוז סלַא ,1729 רָאי ןיא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע

 ,(דנַאלשטייד) וַאסעד ןופ לדנעמ םחנמ -- דמלמ ןוא רפוס

 ."השמ רעטירד רעד; רעדָא ,"רעטירד רעד השמ; םיא טפור ןעמ (1

 הסשמ רעטייוצ רעד גהניבר השמ ןעוועג זיא השמ רעסױרג רעטשרע רעד

 טַלֵא ייז .ןָאסלעדנעמ השמ ןיא השמ רעטירד רעד ;סם"במר) ןומימ ןב

 װפ עטכישעג רעד ןיא לָאר ערענָאיצולָאװער ַא טליּפשעגּפָא ןבָאה יירד

 .קלָאפ ןשידיי
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 -ַאב סָאװ ,ןָאסלעדנעמ ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ךיוא ךיז טמענ ןענַאד ןופ

 .(ןָאז-לעדנעמ) .ןעלדנעמ ןופ ןוז רעד שטייד ןיא טייד

 ,ןסקַאװעג זיא עלהשמ ןעגנוגנידַאב ?עלופטכַארּפ , ַא רַאפ סָאװ ןיא

 ןיוש רעטעּפש טָאה רע עכלעוו ,ןרעלעפ עשיזיפ ענייז תודע ןטסעבמַא ןגָאז

 ,רענייב יד ןיא ךלַאק ןופ לגנַאמ ,זָאנימַאטיװַא ןופ) רעקיוה רעד --- ןעמוקַאב

 ,ןעלמַאטש סָאד ןוא (גנורענרעד רעטכעלש

 -- עטַאט ןייז ןעוועג זיא שמוח ןופ רענייז *רָאסעּפָארּפ, רעטשרע רעד

 ענעגייא ענייז ףיוא ,ןגָארט ןעמונעג עטַאט רעד טָאה ךָאנרעד .דמלמ רעד

 ,שרדמ-תיב רעיוסעד ןיא שריה יבר םוצ ,עלהשמ ןקניכַאװש םעד ,סעציילּפ

 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא עלהשמ רעקיסיילפ רעד זיא רעטעּפש רָאי ַא טימ

 דוד 'ר -- הליהק רעיוסעד רעד ןופ רעניבַאר-רעביוא ןטמירַאב ןופ הבישי

 ,לקנערפ

 ןפוא םעיינ ַא טימ דימלת םעד טריסערעטניארַאפ טָאה רעטצעל רעד

 -רעטניא רעכעלטלעוו-רעמ ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןטכַארט ןופ

 ןקיאעפ ןופ גנוקריווסיוא יד ."םיכובנ הרומ, ס'ם"במר ןופ עיצַאטערּפ

 רעכעלנייוועגרעסיוא טימ טָאה עלהשמ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא גָאגַאדעּפ

 ןוש רע טָאה ,רעטעּפש .טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג גנוריסערעטניארַאפ

 ףָאלש ןיא קידנסעגרַאפ ,קרעו ס'ם"במר טריזילַאנַא ,טכענ ןוא געט ,ןיילַא

 ,ןסע ןוא

 יד יװ ,טליפעג טשינ רע טָאה "םיכובנ ארומ רעביא ןגיובעגנייא

 רעטעּפש .רעקיוה ַא סױרַא םיא טייג'ס ןוא רעכַאװש ץלַא ןרעוו רענייב

 ןעקנָאשַאב ךימ טָאה ם"במר רעד , : ןעלציוו ךיז רע טגעלפ ,טמירַאב ,ןיוש

 "טלָאצַאב ליפ ױזַא לָאמ ןעצ םעד רַאפ טָאה רע רעבָא ,רעקיוה ַא טימ

 ,(קרעוו ענייז ןופ טרעוו םעד טימ)

 ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה ףָאזָאליּפ רעטמירַאב רעקירָאי-22 רעד ןעוו

 ןפרָאװעגּפָא יז טָאה --- םייהנעגאג טעמארפ -- לדיימ ןשידיי רעגרובמַאה

 טימ טרעטסיײגַאב ןעוועג זיא יז .ןטַארײה ןגעוו ןגַאלשרָאפ ענייז עלַא

 שיזיפ רעבָא ,םור ןוא המכח ,ץנעגילעטניא רעקידנזיורב סנָאסלעדנעמ

 .ןגיוצעג; טשינ ריא רע טָאה

 :קנַאדעג ַא טגָאזעגרעטנוא םיא ןבָאה ןליפעג עקרַאטש עטשרע ענייז

 רעד טמיטשַאב ,דומלת ןטיול זַא ,לדיימ םעד טלייצרעד טָאה ןָאסלעדנעמ

 זיא (ןָאסלעדנעמ) רע ןעוו .ןטרעשַאב ןייז ןשטנעמ ןדעי רַאפ (טָאג) למיה
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 ןסיורג ..ַא טימ עטרעשַאב ַא טמיטשַאב םיא ןעמ טָאה ןרָאװעג ןריובעג

 רעטָאפ ,ָא :ןגירשעגסיוא רע טָאה ןעזרעד סָאד טָאה רע ןעו .רעקיוה

 יורפ ַא ! רעקיוה ַא טימ לדיימ ַא יו ,רעכעלקערש ןייז ןָאק סָאװ ! למיה ןיא

 ןבָאה ןיוש ךיא לָאז ,טָאג רעביל ,רעסעב ,זעיצַארג ,קנַאלש ,ןייש ןייז זומ

 -ָארפ ןיליירפ ,טעז ריא יו ןוא; :טקידנערַאפ טָאה רע ןוא .רעקיוה םעד

 ."טרעהעגסיוא ןרָאװעג השקב ןיימ זיא ,טעמ

 סָאד ןעגנַאפעג ןָאסלעדנעמ טָאה לשמ '"ןשידומלת, םעד טָא טימ

 ,יורפ עיירטעג ,עכעלצעזעג ןייז ןרָאװעג זיא יז .רעטרעשַאב ןייז ןופ ץרַאה

 ץנעגילעטניא ליפ טימ ןוא רעדניק עקיאעפ ,ענייש יירד םיא טגנערבעג

 .רעקנעד ןסיורג ןופ ןבעל סָאד טריזינַאגרָא עביל ןוא

 א 8
 יכ

 ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא לקנערפ רעניבַאר םוצ גנוטכַא ןוא עביל יד

 םיא זיא ,ןילרעב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא וַאסעד טזָאלרַאפ טָאה רע ןעוו זַא

 ןעגנַאגעגכָאנ ,ןָאסלעדנעמ השמ רעקירָאי-14 רעד

 ןוא הבישי רענילרעב ןייז ןיא ףיוא ךיוא םיא טמענ רעניבַאר רעד

 ןָאק רע לפיוו ףיוא םיא טפלעה

 טרָאװ םוצ ןעמוק ,ןעגנוגנידַאב ערעווש ןיא ,ןילרעב ןיא עקַאט ןוא

 -מַאזסטעברַא עכעלנייוועגרעסיוא יוװ ,ןענָאסלעדנעמ ןופ ןכירטש עכלעזַא

 טשרוד רערעיוהעגמוא ןוא רעטקַארַאכ רעקרַאטש ,ןילּפיצסיד-טסבלעז ,טייק

 ,ןסיוו ךָאנ

 "רעד ןקיטסייג ןוא יבר ןטבילַאב ןופ טייקטנעָאנ עכעלגעטי-גָאט יד

 סלַא טעברַאעג ךיוא רָאנ טנרעלעג זיולב טשינ טָאה רע ןכלעוו ייב ,רעיצ

 ןוא הנשמ ףיוא ןרַאטנעמָאק -- םישוריּפ ענייז ןופ) רעביירשרעביא

 וצ גנַאגוצ ןשיטילַאנַא ןייז ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ,(ארמג

 .קלָאפ ןשידיי םוצ עביל ןייז ןוא ןעמעלבָארּפ

 עקילייה יד ןיא זיולב טשינ טפיטרַאפ טציא זיא רוחב רעגנוי רעד

 .ךַארּפש רעשישטייד "רעשיאיױג , רעד ןיא ךיוא רָאנ ,םירפס

 סָאװא .םורק םעד ףיוא עקַאט טקוק םורַא רעלַאסקָאדָאטרָא רעד

 ,בר ַא ןרעװ ליוו רע רעדָא; ;?תוסרוקיּפַא טימ ךָאד טקעמש סָאד ? טסייה

 רעד רעבָא (שטנעמ רעכעלטלעוו ַא) "רעיירפ, ַא ןרעו ליוו רע רעדָא

 ."סעקַאמורפ , יד טקיאורַאב ןוא ןופרעד טכַאל לקנערפ רעניבַאר רעד
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 עקילייה, יד ןופ גנואיצַאב יד לַאקידַאר ךיז טרעדנע ןצרוק ןיא

 | | ."ןדיי

 -ייד עשירַארעטיל יד טשרעהַאב טקעפרעּפ ױזַא טָאה ןָאסלעדנעמ

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ווירב ןוא סעטיב עלַא זַא ,ךַארּפש עשישט

 םעד ןפַאשעג םיא טָאה סָאד .טריגַאדער רע טָאה טכַאמ רעד וצ ןילרעב

 .ןענעפע ןעמונעג רעטיירב ךיז ןבָאה ןריט יד ןוא ןטעדליבעג ַא ןופ םור

 -קעלעטניא עשידיי טימ ןטקַאטנָאק עטשרע יד ןָא טּפינק ןָאסלעדנעמ

 -- ןסיוו ךָאנ טשרוד ןוא ןטכַארט ןופ טייקפיט ,טײקגדײשַאב ןייז ,ןלַאוט

 .עיטַאּפמיס םיא וצ ןקעװ סָאװ ,רעביוצ ןוא ןח רעד ןענייז

 ךיי ןשילוּפ םעד -- (2 שטשָאמַאז לארשי טימ טפַאשטנַאקַאב יד

 יד ןופ ןטגלָאפרַאפ ,רעקנעד ןויסערגָארּפ םעד -- שטשָאמַאז-טלַא ןופ

 -רַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןענָאסלעדנעמ ןבעגעג טָאה ,םיקידצ ןוא םיאייבר

 טנרעל רע .ןעמעלבָארּפ עשיטע ןוא עשיפָאזָאליפ עיינ ליפ ןיא ךיז ןפיט

 .עירטעמָאעג עשידילקייא יד םיא ייב ךיוא

 וצ םיא טבילרעד שיק םהרבַא רָאטקָאד ןטימ טפַאשטנַאקַאב יד

 -ַאב ךיוא טָאה רע עכלעוו ,ךַארּפש עשיניײטַאל יד ןטצעל םייב ןענרעל

 ,טקעפרעּפ טשרעה

 רעגנוי רעד ןָאק ןצרוק ןיא ןוא שילגנע ןוא שיזיוצנַארּפ טנרעל רע

 סָאװ ,ןכַארּפש-טּפױה עשיאעּפָארײא יד טימ ןצונַאב ךיז יירפ ןָאסלעדנעמ

 -עג עטסערג יד ןופ קרעוװ יד לַאניגירָא ןיא ןענעייל וצ םיא טביולרעד

 .רעקנעד ןוא עטנרעל
 "יטשרָאד ַא יו טקנירט רע, .טכאנייב ןוא גָאטיײב ייז "?טגנילש; רע

 ףיט ןירַא טלעטש רע .טשרָאד םעד ןשעל טשינ ןָאק ןוא רבדמ ןיא רעק

 קנַארטעג רעביוצ םעד טימ ןליטש ליוו ןוא לַאװק-סיזַאָא ןיא ּפָאק םעד

 ,"חומ ןוא ףוג ןופ רעייפ סָאד

 ןעקנַאדעג עיינ טימ םי ַא .קרעוװ ןוא רעכיב ןופ ןטייז רעטנזיוט

 עטכישעג יד ,רוטָאנ יד ,טלעוו יד ףיוא ןּפַאכ ייז ףיט יוװ ןוא ןייש יװ ָא;

 , ."טפַאשלעזעג ןוא

 ןַא -- ץרעפמוג ןרהַא רָאטקָאד רענילרעב ןטימ טפַאשטנַאקַאב יד

 ליו סָאװ ,שטנעמ-"גנורעלקפיואק ןוא "רענַאירעטלָאװ , ןשיטסַאיזוטנע

 -ַאמ רעקיאעפ ,דומלת םוצ ןרַאטנעמָאק עלעניגירַא ופ רבחמ 62

 .רעקנעד ןוא רעקיטַאמעט

159 



 "רעטלַאלטימ ןשידיי ןופ ךשוח םעד ןסיירעצ טכיל ןופ ןלַארטש יד טימ;
 ןסיורג ןופ ןעגנומערטש עשיאעדיא יד ןיא ןענָאסלעדנעמ ןײרַא טריפ --

 ,טרעדנוהרָאי ןשיזיוצנַארפ

 -ָאליפ רעד ןיא "חומ םענעּפָא ,ןגנוי , םעד ןיײרַא טריפ ץרעפמוג ר"ד
 -ווא םיא טקור רע .ַאזָאניּפש ,(4 ןפלָאװ ,(2 ןצינבייל ןופ טלעוו רעשיפָאז
 עיקסעטנָאמ ,רעטלָאװ ןופ ,רעכיב ענענישרעד סָאװ רָאנ ,עשירפ יד רעט
 ,ָאסור ןוא

 "ןעמ ןופ טפַאשטנַאקַאב רעד וצ ןעמוקעג זיא ץרעפמוג ר"ד קנַאד ַא
 ןופ רעקנעד עוויסערגָארּפ ןוא עטסערג יד ןופ םענייא טימ ןענָאסלעד

 ,(5 ןעגניסעל טימ דנַאלשטייד ןקיטלָאמעד

 ןעוועג ןענייז עדייב לייוו ,ךַאש עיטרַאּפ ַא ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז
 טפַאשטניירפ רעסיורג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא ,ןטסיכַאש עטנערברַאפ
 -עג ןוא סמערוטש עלַא ןטלַאהעגסױא ןבָאה עכלעוו ,טעברַאנעמַאזוצ ןוא

 ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב ךיז ןגיוצ

 -ךיױש עטשרע יד קורד ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןעגניסעל קנַאד ַא
 -עגסױרַא ךיילג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןענַאסלעדנעמ ןופ ןטעברַא עקיטרַאפ

 ןייז ןופ רעקיטירק ןֹוא רעקנעד עשיאעּפָאריא עסיורג יד ןשיװצ טקור
 ,טייצ

 -ָאליפ יד; ןרעהעג ןָאסלעדנעמ השמ ןופ קרעװ עטסקיטכיוו יד וצ

 ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ףוס ןופ ףָאזָאליפ רעשישטייד רעטמירַאב 6

 ,רעקיטַאמעטַאמ רעסיורג ךיוא

 ןט 18 טפלעה רעטשרע רעד ןופ ףָאזָאליפ רעשישטייד רעסױרג 4

 ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עשישטיד עטשרע יד ןופ רעניײא ,טרעדנוהרָאי

 "וסיוו יד ןופ םעטסיס םעירנעג ַא ןפַאשעג טָאה רע .שטייד ןיא ןבירשעג

 .ןטפַאש

 ןופ רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא ןטעָאּפ עטסערג יד ןופ רענײא 65

 ןופ רעייטזערָאפ טפיוה רעד ןיא רע .דנַאלשטייד ןיא טרעדנוהרָאי ןט-18

 רעפמעק ןוא טסינַאמוה רעפיט ַא הפוקת-?גנורעלקפיוא, רעשישטייד רעד

 -לעפ ןופ קנַאדעג ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ ,ץנַארעלָאט רעזעיגילער רַאפ

 ןיא טָאה רעכלעוו ,טניירפ-ןדיי עסיורג יד ןופ רענייא ;טּפַאשטניירפ-רעק

 -עג ("טסייגיירפ רעד ,"םכח רעד ןתנ; ,"ןדיי יד;) קרעװ עלופטכַארּפ

 .טכער-רעגריב ןוא ןשטנעמ ,עיצַאּפיצנַאמע רעלופ רעייז רַאפ טפמעק
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 -ָאליפ יד ןופ רָאטַאנַאּפָארּפ סלַא סױרַא טערט רע ווװ ,"ןסעומש עשיפָאז

 רעד וצ גנולעטש ךיוא טמענ רע .ןפלָאװ ןוא ןצינבייל ןופ תוטיש עשיפָאז

 ןפיט ןוא ןעיירפ סלַא קרַאטש טביול רע ןכלעוו ,ַאזָאניּפש ןופ עיפָאזָאליפ

 ,םיכסמ טשינ זיא רע ןכלעוו טימ רעבָא ,רעקנעד

 יד ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה "ןסעומש עשיפָאזָאליפ יד

 יד ןָא טרָאד טפיירג ןָאסלעדנעמ .ןזיירק עלעוטקעלעטניא עשישטייד

 וצ טפור רע .ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד טימ רָאנ ךיז ןצונַאב וצ עדָאמ

 ןצנַאג ןופ ךַארּפש סלַא ,ךַארּפש עשטייד יד ןעלקיװטנַא ןוא ןביירש

 ןופ ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעקנַאדעג יד טקירדעגסיוא טָאה גנורעדָאפ יד ! קלָאפ

 ,רעלטסניק ןוא ןטעָאּפ ,רעביירש ,עטנרעלעג-"גנורעלקפיוא , עשטייד יד

 ,טניירפ ןוא רערערַאפ סנָאסלעדנעמ ןרָאװעג ןענייז ליפ עכלעוו ןופ

 ןטסטנעָאנ ןייז ןופ גנולעטש יד ןעוועג סָאד זיא רעבָא םעלַא רַאפ

 ןעגניסעל ןופ ,טניירפ ןשישטייד

 עטמירַאב סָאד טצעזעגרעביא ןָאסלעדנעמ טָאה השקב סגניסעל ףיוא

 ווו ,"ןשטנעמ ייב טייהכיילגמוא ןופ עזענעג רעד ןגעוו, : ָאסור ןופ קרעוו

 רעד זַא ,ןריפסיוא סרבחמ ןטימ םיכסמ טשינ רע זיא עדעררָאפ רעד ןיא

 יז ןברָאדרַאפ ןבָאה טפַאשנסיו ןוא עיצַאזיליויצ רעד ןופ סערגָארּפ

 -טנייה רעד יו רעכעלקילג טבעלעג טָאה שטנעמרוא רעד זַא ,ןשטנעמ

 .רעקיטייצ

 .טסנוק טעמדיװעג .,"ןעגנוריּפש ןגעוו ווירב; ךוב סנַאסלעדנעמ

 ץשטייד עטסערג יד ןופ ןעמונעגפיוא שיטסַאיזוטנע טרעוװ ןעמעלבָארּפ

 סָאד .א .א עטעג ,רעליש ,רעדרעה ,גניסעל יװ ,רעלטסניק ןוא ןטעָאּפ

 ַארעטיל רעשטייד רענרעדָאמ רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טָאה קרעוו

 עשיפָאזָאליפ ןייז זיא ,טמירַאב-טלעוו טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,קרעוו ַא .רוט

 ,?ןטפַאשנסיװ (7 עשיזיפַאטעמ יד ןוא (( ץנעדיווע רעד ןגעוו , גנולדנַאהּפָא

 -ַאקַא רענילרעב רעד ןופ עגַארפ ַא ףיוא רעפטנע ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ַא טימ סרוקנָאק ַא טריזינַאגרָא טָאה עכלעוו ,טפַאשנסיוו רַאפ עימעד

 ױזַא ןתמא עשיזיפַאטעמ ןענעק יצ; :טעטיולעג טָאה עגַארפ יד .עימערּפ

 | ."? עשיטַאמעטַאמ יװ ןרעוו ןזיוורעד רָאלק

 עטנרעלעג עשטייד עטסערג יד ןופ ןטעברַא עטקישעגוצ ליפ ןשיוצ

 .טייקרָאלק ,טייקרעכיז 66

 (ןביױױא ףירגַאב םעד ןיא) עטקַארטסבַא 7
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 -ַאב טָאה זײרּפ ןטשרע םעד .טרימערּפ ןרָאװעג ייווצ ןענייז ,רעקנעד ןוא
 ,(8טנַאק לעונַאמע ...ןטייווצ םעד ,ןָאסלעדנעמ השמ ןעמוק

 ליפ ןיא טצעזעגרעביא ןרָאװעג זיא ןָאסלעדנעמ ןופ ךוב סָאד
 ןופ טנורגרעדָאפ ןיא רעקנעד ןשידיי םעד טקורעגסױרַא טָאה ןוא ןכַארּפש
 ,עטילע רעלעוטקעלעטניא רעשיאעּפָארײא ןוא רעשטייד רעד

 לא א
 א

 ,רעטעּפש ךיוא ןוא הפוקת רענעי ןופ קרעװ ענייז עטסטמירַאב יד וצ

 -ברעטשמוא רעד ןגעוװ רעדָא ,ןָאדעפ , טעברַא עשיפָאזָאליפ ןייז טרעהעג

 ."המשנ רעד ןופ טייקכעל

 רעד ןגעוו רעדָא ןָאדעפ, קרעװ סנָאטַאלּפ וצ ךעלנע זיא ןעמָאנ רעד

 ,"המשנ

 ץשיאעּפָארײא עלַא ףיױא טצעזעגרעביא זיא סָאװ ,גנולדנַאהּפָא יד

 ,ךַארּפש רעשטייד רעשירַארעטיל ,רעלופטכַארּפ ַא ןיא ןבירשעג ,ןכַארּפש

 רעדָא ?טַארקָאס רעשידיי רעד , ןעמָאנ םעד ןפַאשעג ןענָאסלעדנעמ טָאה

 ."ןילרעב ןופ ןָאטַאלּפ רעד;

 ןייז ןיא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעקנעד ןשידיי ןרַאפ גנורערַאפ יד

 ,ןפָאזָאליפ ,עטנרעלעג עשיאעּפָארײא עטסערג יד ןעמוקעג ןענייז זיוה

 ןענעקַאב וצ ךיז ךעלנעזרעּפ טמיורטעג ןבָאה עכלעוו ,ןטעָאּפ ,רעביירש

 רעליש ןעניפעג ךיוא ךיז ןבָאה עטצעל יד ןשיװצ .ןענָאסלעדנעמ טימ

 .עטעג ןוא

 ןָאלַאס ןיא ךיז ייב ףיוא טגנעה "עדוי ןטעדליבעג , ןופ טערטרָאּפ םעד

 ךירדירפ גינעק ןשיסיירּפ ןופ -- ןײלַא ךלמ ןגנערטש ןופ רעטסעווש יד

 "סעביל; ןופ טייוו זיא רעדורב ריא זַא ,טוג ץנַאג טסייוו יז ןוא .ןסיורג םעד

 טגַאװעג טָאה רעכלעוו ,לעיצעּפס ןענָאסלעדנעמ וצ ןוא ללכב ןדיי וצ ןליפעג

 ץנעבירשעג ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא רעדיל יד ןצַאשוצּפָא ויטַאגענ

 ,ןײלַא ?ךרַאנָאמ ןקיליײה , ןופ

 "יסערעטניארַאפ ענײמעגלַא יד ,ןענָאסלעדנעמ ןופ םור-טלעוו רעד

 ןופ ףָאזָאליפ ןוא רעטנרעלעג רעשיאעּפָארײא רעטסערג רעד 6

 ךעד ןיא קינרעּפָאק ןטיױוצ ןרַאפ םיא טלַאה ןעמ .טרעדנוהרָאי ןט-8

 ,טפַאשנסיו ןוא עיּפָאזָאליפ
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 ןגעו טרידיצעד ,הטיש עשיּפָאזָאליפ ןוא ןָאזרעּפ ,קרעװ ענייז טימ גנור

 ןעמענוצנָא םיא טסילשַאב ,ןסיירּפ ןיא עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ יד זַא ,םעד

 ,דילגטימ סלַא

 ךרַאנָאמ "ןטרעלקעגפיוא ןוא םענעטכױלַאב , ןופ רעבָא ?עביל, יד

 םעד טרילונַא רע זַא ,סיורג ױזַא זיא (ןסיורג) ןטייוצ םעד ךירדירפ

 .עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעד ןופ סולשַאב

 "עג ןופ דָאנג םעד; קיאור ףיא טמענ רעטנרעלעג רעשידיי רעד

 ןעוו ,ןָאטעג ייוו רימ טלָאװ'ס , :טניירפ ששטייד יד וצ טגָאז רע ."ןטבלַאז

 ."ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ךימ טלָאװ עימעדַאקַא יד

 לא לא
* 

 רעד סלַא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא ןָאסלעדנעמ השמ

 ,הלכשה רעד ןופ גָאלָאעדיא-טּפױה ןוא רענָאיּפ רעד -- ליכשמ רעסיורג

 ."גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ הפוקת, רעשידיי רעד ןופ

 עשיזיוצנַארפ עדַאיעלּפ יד ןוא ָאסור ,עיקסעטנָאמ ,רעטלָאװ ביוא

 ןױש םעד ןופ ןעגנובערטש יד טקירדעגסיוא ןבָאה ןטסידעּפָאלקיצנע

 ןוא ןָאסלעדנעמ טָאה ,םוטרעגריב ןשיזיוצנַארפ ןטלקיװטנַא ןוא ןקרַאטש

 רָאנ רעד ןופ ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא ,םידימלת ןוא רעגנעהנָא ענייז

 .עיזַאושזרוב רעׂשידיי רענעמוקעגפיוא סָאװ

 עשיזיוצנַארפ יד ביוא .דישרעטנוא רעד סיורג ךיוא זיא רעבירעד

 ,םערוטש ןשירָאטסיה ןסיורג םוצ דולערּפ ַא ,ערענָאיצולָאװער ַא זיא הלכשה

 ןוא תופשכמ ,םינָאלוװייט יד טביײרטרַאפ , ,"טלעוו יד רעביא טרעק ,/ סָאװ

 --טנזױט םעד ןעמַאלפ-ןענַאקלוװ טימ טצעזעצ; ,"רעכיוורַאמ עקילייה

 -ָארּפ ריא טשינ .עטצענערגַאב ַא הלכשה עשידיי יד זיא ,"ךשוח ןקירָאי

 .ערענָאיצולָאװער ןענייז ןדָאטעמ עריא טשינ .,םַארג

 טייו זיא גנורעלקפיוא ןופ טרעדנוהרָאי רעשישטייד רעצנַאג רעד

 אדװַא ןוא יאדוװַא -- דנַאלשטיײד ןיא ,רעשידיי רעד .םזילַאקידָאר ןופ

 -גַארפ עסיורג , יד רַאפ ןעגנַאזעג-ביול טגניז רעכלעוו ,ןַאסלעדנעמ

 רעייז וצ ייס שיטירקדויטַאגענ רעבָא זיא ?ןבלַאװש-גנילירפ עשיזיוצ

 -עלטפַאשנסיװ-שיטסיאעטַא רעייז וצ ,םזילַאקירעלק -יטנַא ןשירעפיירגנָא

 םַארגָארּפ רעייז וצ ייס ,עטכישעג ןוא רוטַאנ רעד ןֹופ גנושטייטסיוא רעכ
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 ןופ יוברעביא ןעמָאקלופ ןופ ןעמרָאפער עכעלטפַאשלעזעג עלַאקידַאר ןופ
 ,רוטקורטס רעשיטילָאּפ-שימָאנָאקע רעצנַאג רעד

 ןופ לייט ןטכַאװעגפיוא םעניילק ַא ןופ דניק ַא רָאנ זיא ןָאסלעדנעמ

 דניק ַא רע זיא קיטייצכיילג .טכיש-םוטרעגריב םעניד ַא ןופ ,קלָאפ ןשידיי

 ,גנוגעווַאב -גנורעלקפיוא ,רעשיזיוצנַארפ-טשינ ןוא ,רעשישטייד רעד ןופ

 -עג טסנעּפשעג רעמַאזיורג ַא יװ זיא םוטרעגריב ןשישטייד ןרַאפ

 רעד -- זיורבפיוא-סקלָאפ "רעכעלקערש; רעד ןגיוא יד רַאפ ןענַאטש

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא דנַאטשּפיוא-םירעיופ

 ,רעצנימ סַאמָאט

 "רעסיורג; רעד ,רעטול ןיטרַאמ רענעקָארשרעד-טיוט םוצ ,רעד

 עיצַאמרָאפער רעשישטייד רעקיטכעמ רעד ןופ גָאלָאעדיא רעכעלרעגריב

 טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעמַאזוצ ןַאד טייג ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק

 עשירעיוּפ , יד ןגעק ,טסּפױּפ םעד טימ -- טפמעקַאב ףרַאש ױזַא סָאװ רָאנ

 ןַא וצ ןפורעג 1517 ןיא טָאה סָאװ ,רעטול ןיטרַאמ ."רעביור ןוא רעדרעמ

 -רעד טיירש ,(9 "םודס ןשימיור ןופ עדנַאב רעצנַאג רעד ןגעק , דנַאטשּפיוא

 -ַאדָאעפ רעד ןגעק ןענַאטשעגפיוא זיא קלָאפ סָאד ןעוו ,1525 ןיא ןקָארש

 ; גנופַאלקשרַאפ רעל

 -חר ןייק !טניה ענעגושמ יו טכעטשרעד !טקיטשרעד ,ייז טגָאלש;

 ,?!ןטידנַאב עשירעיוּפ יד רַאפ תונמ

 רעשיצנירּפ רעד , ןפורעגנָא רעצנימ סַאמָאט םיא טָאה טסיזמוא טשינ

 -פיוא-םירעוּפ רעד , קרעוװ ןייז ןיא טָאה סלעגנע ןוא ."רעקעל-רעלעט

 רעטפיוקרַאפ םוש ןייקק :ןרעטול ןגעוו ןבירשעג "?דנַאלשטייד ןיא דנַאטש

 רַאפ ןעגנַאזעג:ביול עכלעזַא ןעגנוזעג טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה יײקַאל

 ."טכַאמ רעכעלטעג רעד , רַאפ רעטול יװ ,רַאה ןייז

 ,טײקנלַאפעג רעשילַארָאמ ןוא קערש ןייז ןיא ,טַארַאפ סרעטול ןיא

 ,םוטרעגריב ןשישטייד ןופ טכיזעג עלופקערש סָאד ,ןעזעג סלעגנע טָאה

 ךיוא רָאנ ,קלָאפ סָאד רָאנ טשינ ןטַארַאפ ,ךמע רַאפ ארומ ןיא טָאה סָאװ

 ,עיצולָאװער עזַאושזרוב .,,.יד

 -עלקפיוא רעד ןיא זיא םוטרעגריב עשישטייד ענעקָארשרעד סָאד

 םעד טימ טקידירפַאב ךיז טָאה סע .טייו וצ קעװַא טשינ הפוקתיגנור

 סָאװ ,ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק עשילױטַאק יד ןוא טסּפיפ ןגעק 6

 .םיור ןעוועג ןיא עלַארטנעצ רעיײז
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 טָאה רעכלעוו ,(ןסיורג) ןט-2 םעד ךירדירפ ךרַאנָאמ "ןטרעלקעגפיוא ,

 ןופ ,גנונימ רעכעלטנפע רעד ןופ טָאּפשענּפָא ןרעטלָאװ וצ ווירב ןיא

 ."טייקיטכערעג ןוא רשוי ךיז טפור סָאװ ,שינעעזרַאפ ַאזַא; ןופ ןוא תמא

 -נעמ ןכָארטשעגסױא לָאמ ייווצ הזגור טימ ךיוא רע טָאה רַאפרעד

 -ַאקַא-סטפַאשנסיו רענילרעב רעד ןופ דילגטימ סלַא ןעמָאנ סנַאסלעד

 ןכלעזַא סלַא ,ןבילקעגסיוא (ןענָאסלעדנעמ) םיא טָאה עכלעוו ,עימעד

 םעד רַאפ גנונעקרענַא ריא טימרעד קידנכיירטשרעטנוא ,1771 רָאי ןיא

 ןטגרעלעג ןשידיי ןסיורג

 "טפול-סגנורעלקפיוא  עשישטייז עכעלגינעק ןוא טכעלרעגריב יד

 טשינ ."רערעלקפיוא, עשידיי יד ףיוא טקריוװעגסױא קרַאטש טָאה

 רעד טימ רעטלַאלטימ רעשידיי ,רענעגייא רעד טקירדעג טָאה רעקינייוװו

 ?ןטָאּפסעד עקילייה; ענעגייא ןופ טכַאמ רעטולָאסבַא

 -געהנָא ענייז ןוא ןענָאסלעדנעמ ןופ ןעגנובערטש יד ןענייז רעבירעד

 -שיטעמרעה ןופ דיי םעד ןסײרסױרַא : עטצענערגַאב רָאנ ןעוועג רעג

 ןוא טײקטרעדנוזעגּפָא רעגנערטש רעד ןופ ןבעל-עטסַאק םענעסָאלשעגּפָא

 ןופ רוטלוק רענײמעגלַא רעד טימ ןבעל ןייז ןעיײנַאב ,ןרָאגיר עזעיגילער

 -ָאיצַאנ ענעגייא יד קידנטיהּפָא ,"ןטייצ עיינ, יד וצ םיא ןסַאּפוצ ,םורַא

 .סעיצידַארט ןוא ןטרעוו עלַאנ

 : ןָאסלעדנעמ טביירש "םילשורי, ךוב ןייז ןיא

 ןכלעוו ןיא דנַאל ןופ גנונעדרָא רעד ןוא םיגהנמ יד וצ וי: ךייא טסַאּפ

 םעד טגָארט .תובא יד ןופ ןביולג םעד ייב קרַאטש ךייא טלַאה .טניוװ ריא

 ?ףייז טשינ לָאז סָאד רעווש יװ ,ךָאי ןטלּפָאד

 ןופ טכַאמ רעזעיגילער רעד ןגעו רעדָא םילשורי; טַאטקַארט רעד

 ,רעטקַארַאכ םענײמעגלַא ןַא ךיוא רָאנ ןשידיי ַא זיולב טשינ טָאה "םוטנדיי

 עשיטסידעּפָאלקיצנע-שינַאירעטלָאװ יד ןופ טסייג ןיא ןבירשעג זיא רע

 ,הכולמ רעד ןופ טלײטעגּפָא קידנעטשלופ ןייז ףרַאד ךריק יד .ןעגנוסַאפפיוא

 רעד ןופ טכַאמ רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער םוש ןייק טשינ טָאה יז

 ןביולג םוצ ןרילעּפַא ,ןגייצרעביא זיא טיבעג רעקיצנייא ריא .גנוריגער

 ,לכש ןוא

 ןוא טסייג רעטיול זיא יז :טכַאמ ןייק טשינ ףרַאד עיגילער עתמא יד,

 הכולמ יד זַא ,סױרַא ךיוא טגנירד םעד ןופ רעבָא ("םילשורי ,) "ץרַאה

 ןופ ןביױלג םעד טימ ךיז ןריסערעטניא וצ טכער םוש ןייק טשינ טָאה
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 יו שטנעמ ןדעי ןופ ןינע רעטַאװירּפ ַא ױזַא טקנוּפ זיא סָאד ,רעגריב

 ןדיילק ןוא ןסע ןופ ןפוא ןייז

 ןייק ןיא ןָאק ןביולג ןיא דישרעטנוא רעד, :טביירש ןָאסלעדנעמ

 יד , "טכער עכעלרעגריב ןופ ןסינעג וצ העינמ ןייק ןייז טשינ לַאפ םוש

 ,ץנַארעלָאט רעקידנעטשלופ ןופ ּפיצנירּפ םעד גנערטש ןטיהּפָא זומ הכולמ

 ,"ןביולג ןוא קנַאדעג ןופ טייהיירפ

 "רערעלקפיוא , ןַא ןופ םרָאפטַאלּפ יד רָאנ טשינ ןעוועג זיא סָאד

 ןשידיי ,תורוד טייז ,ןטפדורעג םעד ןופ גנורעדָאפ יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 ,קלָאפ

 ,עלַאנָאיצַאנ סָאד טדניברַאפ "םילשורי, קרעוו-האווצ סנָאסלעדנעמ

 עלַא ןגעק סױרַא טרָאד טערט רע .ןכעלשטנעמלַא םעד טימ ,עשידיי סָאד

 גנַאלקניײא ןיא טשינ ןענייז סָאװ םיקוסּפ עזעיגילער עלַא ןגעק ,סעמגָאד

 טשינ לי ךיא; : טביירש רע .דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ ןטימ ,לכש ןטימ

 רעכעלשטנעמ רעד סָאװ ,יד יו ,ןתמא עקיבא ,ערעדנַא ןייק ןענעקרענַא

 ,ןפיירגַאב וצ חוכב זיא לכש

 ץעשיטימעסיטנַא יד וצ גנולעטש ןָאסלעדנעמ טמענ ,קרעוו ןבלעז ןיא

 -רַאפ ערעייז ףיוא רָאנ דיי ףיוא זיולב טשינ ךיז ןטיש סָאװ ,ןפירגנָא

 -רעטנוא .רעקנעד ןוא רעביירש עשישטייד עוויסערגָארּפ יד -- רעקידייט

 ןשידיי ןוא םוטנטסירק ןשיװצ דישרעטנוא ןקידרקיע םעד קידנכיירטש

 ךיז טריזַאב עיגילער עכעלטסירק יד זַא ,ןָאסלעדנעמ ףיוא טזייוו ,ןביולג

 טנעמַאטסעט רעיינ רעד .םישעמ ףיוא ןגעקַאד עשידיי יד ,ןביולג ףיוא

 -לוזער ַא ןייז ןָאק טסירק ןקידניז ןופ גנוזיילסיוא יד זַא ,שוריפב טגָאז

 ,לפייווצ רעדעי .סעמגָאד עקילייה עלַא ןיא ןביולג ןפיט ןייז ןופ רָאנ טַאט

 זיא -- תמא ןכעלטסירק םעד ןיא שינעלקַאװ עדעי ,ןכייצ-עגַארפ רעדעי

 .ןעלפייווצ טשינ רָאט טסירק רעד .הנומא רעד ןוא טָאג ןגעק ןכערברַאפ ַא

 ןביולג דנילב זומ רע

 סַאמָאט ,םוטנטסירק ןופ גָאלָאעט רעטסערג רעד זיא ךיוא רַאפרעד

 זַא ,עירָאעט ןייז טימ טרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא ןעמוקעג ,(10 ןיװקַא ןופ

 .טרעדנוהרָאי ןט-13 ןופ ףָאזָאליפ רעשילױטַאק רעשינעילַאטיא (0

 ןַא ףױא טריזַאב ,םעטסיס ןשיגָאלָאעט ןטמָאקלופרַאפ ַא ןפַאשעג טָאה רע

 טקיטכערַאב זױלב טשינ טָאה םעטסיס ןייז ןלעטָאטסירַא *ןטכַאמעגרעביא;
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 טציטש טפַאשנסיװ .ןטיבעג ענעדישרַאפ ייווצ ןענייז טפַאשנסיװ ןוא הנומא

 ןביולג ןטולָאסבַא ףיוא רָאנ הנומא .ןזייוװַאב ןוא לכש ףיוא ךיז

 סָאד לייוו ,ןביולג וטזומ םעד ןיא ,ןריטסיזקע םידש ןוא םיכאלמ ,טָאג זַא

 סָאד ןָאק ןוא טצענערגַאב זיא סָאװ ,לכש ןֹופ טיבעג םוצ טשינ טרעהעג

 רעכעה ןלעטש קידנעטש זומ טסירק רעקיבױלג רעד .ןעמענפיוא טשינ

 ,דנַאטשרַאפ םעד יו ,ןביולג םעד

 ןטָאבעג עלַא ןשיוצ , זַא "םילשורי, ןייז ןיא ףיוא טזייוו ןָאסלעדנעמ

 לָאז סָאװ ,עקיצנייא ןייק ָאטשינ זיא השמ:תרות ןיא ןעגנונעדרָארַאפ ןוא

 .!ןביױלג טשינ טסלָאזק רעדָא "!ןביולג טסלָאז וד, :ןלעּפַאב

 טסלָאז) !השעת אל רעדָא (!וט) !השע :ןגָאז ןטָאבעג עשידיי עלַא

 .א .א "!ןענעגרה טשינ טסלָאז, *! טייקיטכערעג ןָאט טסלָאז , (! ןָאט טשינ

 זַא ןבעגוצ ךיילג זומ ןעמ רעבָא .קיטכיר סָאד זיא לעמרָאּפ-ןייר

 םיהלא ןופ טלַאטשעג עקיטכעמ יד טייטש טָאבעג ןשידיי ןדעי רעטנוא

 טיירש והיעשי ! טייקיטכערעג ריד ןופ טרעדָאפ טָאג .ןליוו ןייז ןוא (טָאג)

 ! ףָארטש סטָאג ןדיימ טשינ ךייא טצוו'ס, : עכייר יד וצ

 ."ןביולג טולָאסבַא וטזומ ןליוו סטָאג ןיא ןוא

 א
4 

 ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל, ןופ טלעוװו רעד ןזייוופיוא ליוו ןָאסלעדנעמ

 -ַאב טייקסיורג עשילַארָאמ ריא זַא ,עקידלכש ַא זיא חנומא עשידיי יד זַא

 ,עקיביולג ןעיצוצ ןופ דָאטעמ סלַא גנַאװצ ןוא טלַאװג ןפרַאװּפָא ןיא טייטש

 םוצ טרילעּפַא יז .טייקכעלשטנעמ ףיוא רָאנ ,קערש ףיוא טשינ טריזַאב יז

 ,ןליפעג ןוא קיגָאל ,דנַאטשרַאפ

 -לעוו ,רעטַאפַאל גָאלָאעט ןשילױטַאק ןשירַאציײװש םעד קידנרעפטנע

 -נטסירק ןרַאפ ןעניוועג םיא ליװ ,"ןָאדעפ; ךוב ןייז טימ טרעטסײגַאב ,רעכ

 :"םילשורי, ןיא ןָאסלעדנעמ טביירש ,םוט

 -טסירק םעד ןעמעננָא לָאז ךיא ,רָאפ רימ ריא טגייל ךעלרעייפ;

 וגעק ןעגווגלָאפרַאפ עריא טקרַאטשרַאּפ רָאנ ,עיציזיווקניא "עקילייה, יד

 רעט-13 רעד ןָאיל טספיױפ רעד טָאה 1879 ןיא .עיזערעה רעטסעדנימ רעד

 עיפָאזָאליפ עלעיציפָא יד סלַא ("םזימָאט;ג םעד) ערעל ןייז טרעלקרעד

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ
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 -קריוו ךיז ןעלשירקעצ זיוה ןיימ ןופ רענייטשלקניוו יד ביוא .ןביולג ןכעל

 -לכש ןייז סע טעװ --- ןלַאפוצנייא הנכס ַא טָארד ןינב ןצנַאג םעד ןוא ךעל

 ןטשרעטנוא ןופ סטוג ןוא בָאה לסיב ןיימ ןּפעלשרעביא לָאז ךיא ,קיד

 ןוא ? ערענעלק ַא ןייז טרָאד רַאפעג יד טעװ יצ ?ןרעכעה ַא ףיוא קָאטש

 ,םוטנדיי ןפיוא טיובעגפיוא זיא ,ןײלַא ךָאד ריא טגָאז ,םוטנטסירק סָאד

 ."םענייאניא ןלַאפ סע טעװ ,ןלַאפ טעװ סע ביוא

 :ןָאסלעדנעמ טביירש ,ןרעטַאפַאל וצ ווירב ןלעיצעּפס ַא ןיא

 א רעדָא (11 סויצופנָאק ַא טבעלעג טלָאװ ,רוד ןיימ ןיא ןעווע

 ןבָאה ביל םיא טנָאקעג הנומא ןיימ ןופ דוסי ןפיוא ךיא טלָאװ ,(12 ןָאלָאס

 םיא קנַאדעג ןדליו ןפיוא ןעמוק טשינ ןוא ןַאמ ןסיורג סלַא ןצעש ןוא

 ."חנומא ןיימ ןעמעננָא לָאז רע ,ןדערוצרעביא טגנידַאבמוא

 ןופ ןעמונעגפיוא שיטסַאיזטנע ןרָאװעג זיא "םילשורי, ךוב סָאד

 -עג טָאה'ס .עּפָארײא ץנַאג ןיא רעביירש ןוא רעקנעד עוויסערגָארּפ עלַא

 גנורעדָאפ יד טקרַאטשעג טָאה'ס ."רערעלקפיוא , יד ןטנעמוגרַא עיינ ןבעג

 -לעפ ןוא טייהכיילג ,ץנַארעלָאט ןופ ,ןביולג ןוא קנַאדעג ןופ טייהיירפ ןופ

 ןטירדא ןופ רעייטשרָאפ רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד .טפַאשטניירפ-רעק

 םוצ לעּפַא ןקיטכעמ םעד , "םילשורי? ןיא ןעזעג טָאה ָאבַארימ --- ?דנַאטש

 -רעביא ןרעוו לָאז רעוועדעש רעד זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ןוא ןסיוועג ןוא לכש

 ."ןבַארּפש עלַא ףיוא טצעזעג

 ,טנַאק לעונַאמע טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףָאזָאליפ רעטסערג רעד

 םעד רַאפ ךוב עקיזָאד סָאד טלַאה ךיא; :ןענָאסלעדנעמ וצ ןבירשעג טָאה

 -רַאפ םַאזגנַאל ןוא זייווכעלסיב טעוװ סָאװ ,םרָאפער רעסיורג ַא ןופ גָאזנָא

 ךיוא רָאנ ,ןײלַא עיצַאנ רעייא רַאפ זיולב טשינ רעבָא .ןרעו טכעלקריוו

 "רעקלעפ ערעדנַא רַאפ

 עשישטייד טקעפרעּפ ַא ןיא ןבירשעג ,"םילשורי , זַא ,טנַאסערעטניא

 -ישטייד עויסערגָארּפ יד ןיא גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַא ןענופעג טָאה ,ךַארּפש

 ביוא ןדיי יד ייב "עמַאנפױא,; עטלַאק ַא ןוא ןזיירק (עשידיי-טשינ) עש

 -עלקפיוא , עשישטייד יד ןופ םַארגָארּפ םעד טקרַאטשעג טָאה "םילשוריע;

 עכעלרעטלַאלטימ ,"עקילייה; יד ןפירגעגנָא קיטייצכיילג רע טָאה "רער

 -ןוהרָאי ןט-6/ םוטרעטלַא ןופ ףָאזָאליפ רעשיזעניכ רעסיױרג 1

 ' .(גנונעכער טייצ רעיינ רעד רַאַפ טרעד

 .דנַאלנכירג-טלַא ןופ רָאטַאמרָאפער רעסיורג 2
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 רעד ףױא ץנַארעלָאטמוא ,קיטַאמגָאד ,קיטסַאלָאכס יד -- שינרעטצניפ

 ,ךיילגוצ סַאג רעשידיי ןוא רעכעלטסירק

 -רוטַאנ ַא זיא ןביולג רעשידיי רעד זַא ,קנַאדעג-טּפיױה סנַאסלעדנעמ

 -דליוו ןוא ןלייטרוארָאפ ןופ יירפ ,טלַאהניא ןלעניגירַא ןיא עיגילער

 -דליוו ןוא ןלייטרוארָאפ ןופ יירפ ,לַארָאמ ןוא לכש ףיוא טריזַאב ,טייק

 -ַאנַאפ עשידיי יד ןלעפעג טנָאקעג טשינ טָאה ,ןשטנעמ עלַא ןופ המשנ

 טשינ ץנַארעלָאט ןגעוו לעּפַא ןַא ןעוועג "םילשורי, זיא ייז רַאפ .רעקיט

 ןוא רָאלק ךָאד טָאה ןָאסלעדנעמ .ענעגייא וצ ךיוא רָאנ ,"םייוג , וצ זיולב

 : ןבירשעג ייז וצ ךעלטייד

 ריא טמוק ָאט -- ןטכַא ןוא ןדלוד ךייא ןלָאז ערעדנַא זַא ריא טליוו;

 רענייא טצעש ןוא טנַארעלָאט טייז .ןרעדנַא םעד רענייא ןגעקטנַא ןיילַא

 ןזײװסױרַא לָאז ןעמ ידכב ,טפַאשביל סױרַא ןילַא ריא טזייוו .ןטייווצ םעד

 ,"ךייא וצ טפַאשביל

 ,טניירפ ןשישטייד ,ןסיורג ןייז ןופ קנַאדעג םוצ ןָא טדניב ןָאסלעדנעמ

 :ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,גניסעל

 טלַאה עכלעוו ,עיגילער ןייא זַא ,טשינ טײדַאב ץנַארעלַאט עתמא;

 -לֵאפ ַא רַאפ טלַאה יז עכלעוו ,ערעדנַא ןַא טרירעלָאט ,עתמא ןַא רַאפ ךיז

 וצ ּפָא ךיז ןגָאז רימ זַא ,טניימ ץנַארעלַאט עכעלקריוו ,טרעקרַאפ ,עש

 טימרעד ןעמענ רימ .זדנוא יב זיא תמא רעטולָאסבַא רעד זַא ,ןביולג

 ,הנומא ןייז ףיוא טכער עבלעז יד טָאה רערעדנַא רעד ךיוא זַא ,ןייטשרַאפ

 ,םעד רַאפ ןטכַארטַאב וצ ךיז טכער ןייק טשינ טָאה רענייק , ."רימ יװ

 "טָאג וצ געוו ןטסעב םעד טסייוו סָאװ

5 
 כא לא

 ןופ רעריפ יד וצ ףור ַא ןעוועג זיא "םילשורי; קרעוו סנָאסלעדנעמ

 ןגעו -- ?עקילייה , ןוא םיקידצ ,םינבר יד וצ -- תוליהק עשידיי יד

 -התַא ,תוללק ,םרח ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןגעוו ,ץנַארעלָאט ןוא טייקכעלשטנעמ

 ,טייקדליוו ןוא טײקטרעדנוזעגּפָא ,םזינתרחב

 ןוא "םילשורי טפמעקַאב ױזַא סעקַאמורפ יד ןבָאה עקַאט רַאפרעד

 -טשינ רעד ףיוא רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ קרעוװ סָאד .רבחמ ןייז

 .רעשידיי רעד ףיוא ןגיוושרַאפ ןרָאװעג זיא ,טייז רעשידיי
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 .בוטש רעשידיי רעדעי ןופ "רפס ןשיסירוק

 "םילשורי, לָאמ ןטשרע םוצ טרעוװ ,1876 ןיא ,רָאי 74 ךָאנ טשרע

 .(ןרעבָאלטָאג ךרוד) שיאערבעה ןיא טצעזעגרעגיא

 ןוא םינבר יד ןופ ףירגנָא רעטשרע רעד ןעוועג טשינ זיא סָאד

 .רעינָאיּפ הלכשה ןוא רעקנעד ןסיורג ןגעק טייל-הליהק

 ןרעטצניפ ןיא ארוק-לוק ןייק ןייז טלָאװעג טשינ טָאה ןָאסלעדנעמ

 -רַאפ ַא ןעװעג זיא רוטלוק עכעלטלעוו עלעסיב ַא וװ ,רבדמ ןשינבר

 רעבירעד .טייקשידיי רעלענָאיצידַארט ןוא הרות רעד ,טָאג ןגעק ןכערב

 ךוניח, לוש-סקלָאפ רעטשרע רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ןרָאװעג רע זיא

 ַא ןענַאטשטנַא זיא לָאמ ןטשרע םוצ .1778 רָאי ןיא ןילרעב ןיא ?"םייוענ

 רָאנ ,דומלת ןוא ך"נת זיולב טשינ טנרעלעג טָאה ןעמ ווו ,לוש עשידיי

 "עגלַא "עפיירט, ןוא שיזיוצנַארפ ןוא שטייד --- "ןכַארּפש עשייוג , ךיוא

 .א"א ךיזיפ ,עטכישעג ענײמעגלַא ,עיפַארגָאעג --- םידומיל עניימ

 יד וצ ןָאסלעדנעמ ןָא טדניב ,רערעל עשידיי עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ

 רע .רעכיב-ןרעל עיינ טפַאש ןוא ןגָאגַאדעּפ עטמירַאב-טלעוו ןופ קרעוו

 םעד רעליש יד ייב טקעװ ןוא סעמגָאד ןוא קיטסַאלָאכס יד סױרַא טביירט

 .קנַאדעג ןשיטירק ,ןעיירפ

 ןיא ,לכש ןוא טכיל טימ ,ןעגנירדוצניירַא ןַאד טסילשַאב ןָאסלעדנעמ

 ,הנומא רעד ןיא -- רעטלַאלטימ ןשידיי ןופ גנוטסעפ-טּפיוה רעד

 -עגנָא ןבָאה סָאװ ,ה"י ןט-16 ןופ ןרָאטַאמרָאפער עסיורג יד יוװ ,טקנוּפ

 רעטולָאסבַא רעד ןגעק סױרַא רע טערט ,ךריק עשילױטַאק יד ןפירג

 ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק ,ןטסּפױּפ עשידיי יד ןופ רוטַאטקיד

 רעביא רע טצעז ,רעטול ןיטרַאמ ,םיא רַאפ רָאי 260 טימ יװ טקנוּפ

 -רעביא רעשיטסַאלָאכס רעטלַא רעד ןופ טרָא ןפיוא .ך"נת םעד שטייד ףיוא

 -ירָא ןטיול יונעג ,עיינ ַא טמוק ,רַאטנעמָאק ?ןקילייה-םורפ , ןוא גנוצעז

 -עג עלַא ןופ גנושטייטסיוא רעשיגָאלָאליפ-ךעלטּפַאשנסיװ ַא טימ ,לַאניג

 ,טסקעט ןשילביב ןופ ןפירגַאב ןוא ןעקנַאד

 "ישטייד לופטכַארּפ ַא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעזרעביא יד ביוא

 ןבירשעג (רַאטנעמָאק) "רואיב; רעד זיא ,ךַארּפש רעשירַארעטיל רעש

 טָאה גנוצעזרעביא רעד וצ .שיאערבעה ןשירַארעטיל:ךיוה ַא ןיא ןרָאװעג
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 ןוא רעשרָאפ-ךַארּפש עשידי עסיורג עכעלטע ןגיוצעגוצ ןָאסלעדנעמ

 .א"א ָאנבוד המלש ,לעסעװ ץרעה ילתפנ יו ,רעקנעד

 עכעלטצ ןכיירגרעד טלָאװעג ןסָאלעדנעמ טָאה גנוטעזרעביא רעד טימ

 ; ןליצ

 טלַאהניא ןלעניגירָא ,ןקיטכיר םעד טימ ןטסירק ןוא ןדיי יד ןענעקַאב

 עשישטייד יד ןענרעלרעד וצ דיי םעד ןסיוטש ,(שמוח) הרות רעד ןופ

 טָאה רע .טבעלעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ,דנַאל ןופ ךַארּפש יד --- ךַארּפש

 ,טײקטרעדנוזעגּפָא עשידיי יד ןכערבעצ ןופ גנידַאברָאפ א ןעזעג םעד ןיא

 .רוטלוק רעכעלטלעוו ,רענײמעגלַא רעד וצ געוו ַא

 -יטס ַא ןרעוו טפרַאדעג טָאה שיאערבעה ןיא (רָאטנעמַָאק) רואיב ןייז

 ןענעקַאב םורַא ױזַא ןוא קיטַאמַארג ריא ןוא שיאערבעה ןענרעלרעד וי לומ

 -לעדנעמ טָאה םעד ךרוד .רוטלוק רעטלַא ,רעכייר רענעגייא רעד טימ ךיז

 ןופ ךַארּפש רעד  ןופ דיי םעד '"ןעײרפַאב , וצ טבערטשעג ךיוא ןָאס

 ןבָאה ,ָאנבוד המלש ייס ,רע ייס רעכלעוו ןיא ,שידיי ,"ןטסניד ןוא סנכעקע

 ךַארּפש רעשישטייד רעד ןופ טקעלַאיד ןטלּפירקרַאפ ַא? ןעזעג

 םעד ּפַאלק-טיוט ַא ןבעג ןופ ןענַאטשַאב זיא עטסקיטכיוו סָאד רעבָא

 -יטסיוא רעכעלטלעוו ,רעשיגָאל ַא ךרוד קיטסַאלָאכס ןוא םזיטַאמגָאד

 וצ קנַאדעג ןשידי םעד ןקעוופיוא םורַא ױזַא ןוא .ך"נת ןֹופ גנושט

 ןתמא עשינבר "עקילייה , יד ןיא ןעלפייווצ ןוא ןריזילַאנַא ,ןטכַארט

 לא 6
 יא

 טנרָאװַאב ךיז טָאה ןָאסלעדנעמ רעקיטכיזרָאפ רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 ןטימעגסיוא טשינ םיא ןבָאה ,םינבר רענילרעב יד ןופ המכסה רעד טימ

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןייק

 ןלױּפ ,גַארּפ ןופ יד ייס ,דנַאלשטיײד ןיא "עקילייה, עשידיי יד ייס

 -עטלָאשרַאפ רענילרעב/ ןופ ןליצ יד ןיא טּפַאכעג ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןוא

 טָאברַאפ "ןקיליײה; ַא ןפרָאװעג ןבָאה ייז ןוא "סרוקיּפא , ןוא "רחא; םענ

 ,ך"נת "רענילרעב , ןפיוא

 םעד טימ ךיז ןצונַאב וצ ןרָאװעג ןטָאברַאפ ,םרח רעטנוא זיא'ס

 ליפ ןיא .(ןָאסלעדנעמ ןופ טָאטש-טרובעג יד) "זַאסעד ןופ השמ ןופ שמוח;

 ,הפירט יד; טנערבעג ךעלטנפע ןעמ טָאה ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןופ טעטש

 ,"הרות עשינָאסלעדנעמ

 יד טנערבעג טָאה עכלעוו ,עיציזיוקניא עשילױטַאק יד יו טקנוּפ
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 "שיציזיװקניא עשידיי יד , טָאה ױזַא ,קרעװ ערעייז ןוא רעקיטערעה

 .ךוב סנָאסלעדנעמ טנערבעג

 ,טקידלושַאב םיא ןֿבָאה םיתרשמ ערעייז ןוא םיקידצ ,םינבר יד

 רעד ןופ טנגוי יד ןסיײרּפָא רע ליו ?ך"נת ןשישטייד, םעד ךרוד זַא

 רעד ןופ םוניהג ןיא (שטייד ךרוד) יז ןפרַאװנײרַא ןוא "הרות רעקיליײה,

 ,"רוטלוק רעשיאיוג;

 סָאד רע טָאה םרח ןשיטקַאפ ַא ןטימעגסיוא טָאה ןָאסלעדנעמ ביוא

 ןופ -- ץנעגילעטניא ?רעשיאיוג , ןופ עדַאיעלּפ עקיזיר ַא ןעקנַאדרַאּפ וצ

 ,עיינ יד ןעמונעגפיוא שיטסַאיוטנע ןבָאה סָאװ ,רעקיטילָאּפ ,רעביירש

 ,קרעוו ַא ןופ גנוטכיײלַאב עיינ יד ,לביב רעד ןופ גנוצעזרעביא עשישטייד

 -רַאפ טשינ יונעג םיא טָאה רענייק ןוא טנעיילעג ןבָאה עלַא ןכלעוו

 .ןענַאטש

 -נעמ ןופ טקעּפסָארּפ רעטשרע רעד ןזיוװַאב ךיז טָאה 1778 ןיא ןעוו

 ןדיי ןופ ןעגנולעטשַאב רעטנזיוט ןעמוקעגנָא ןענעז ,גנוצעזרעביא סנָאסלעד

 -וגיפ טָאה רעלעטשַאב עטשרע יד ןשיווצ .רעדנעל ליפ ןופ ןדיי -טשינ ןוא

 רעד ןופ רעשרעה רעקיטלָאמעד רעד ,קרַאמענעד ןופ גינעק רעד טריו

 ,גרובמַאה טָאטש-טרָאּפ

 -ייה, עשידיי יד ןופ טָאברַאפ ןשיטַאנַאפ ,ןגנערטש םעד ץָארט רעבָא

 טקָאל ,טרעוװרַאפ זיא סָאװ ,ץלַא סָאװ ,רַאפרעד עקַאט רשפא ןוא ?שקיל

 ,דנַאלשטייד ןופ תובישי ליפ ןיא םירוחב-הבישי רעטנזיוט ןבָאה ,טיצ ןוא

 גנוצעזרעביא-ך'נת "הפירט; יד םייהעג טנרעלעג ,עטיל ,ןלוּפ ,דנַאלסור

 סנָאסלעדנעמ זיא תורוד עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .,"וניבר השמ ןטירד , ןוּפ

 רוקמ רערעכיז ,רעקיצנייא רעד טנגוי רעשידיי רעד רַאפ ןעוועג קרעוו

 -ַארג ריא ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד ,הרות יד ןענרעלרעד וצ (לַאוװק)

 .קיטַאמ
 ןייז ןופ טנרעלעג םעלַא רַאפ ,טָאה (עשידיי) טנגוי עשישטייד יד

 זיא עכלעוו ,עשירַארעטיל יד ,ךַארּפש עשישטייד יד ,גנוצעזרעביא-לביב

 .הלכשה רעד ןופ ךַארּפש-טּפיוה יד ןרָאװעג שיאערבעה טימ ךיילגוצ

 לא 6
 ט2

 גנוטכיילַאב רעשיטילַאנַא רעיינ רעד םורַא םשור רעקיזיר רעד ייס

 ייס ,ןעלקיטרַא ןוא קרעװ ערעדנַא ליפ ייס ,רפס ןשידיי ןטסקיליײה ןופ
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 -פיוא ןוא טכיל ןטײרּפשרַאפ ןופ ןטיבעג ליפ ףיוא טייקיטעט סנָאסלעדנעמ

 עקיטכעמ יד ןריובעג טָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ גנורעלק

 טריזינָאיצולָאװער ןוא טיײנַאב טָאה יז .חלכשה יד -- גנוגעוװַאב-רוטלוק

 .קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל סָאד

 *א יא
 א

 ,המשנ ןוא ץרַאה ,רעגערטדןענָאפ ,רעינָאיּפ ריא ןעוועג זיא ןָאסלעדנעמ

 טשינ רע טיג ,רוטלוק עכעלטלעוו ,עשידיי ןטײרּפשרַאפ רַאפ ףמַאק ןייז

 -ימלת ענייז טלגילפַאב ,םזַאיזוטנע ןייז .ןבעל ןופ ןרָאי עטצעל יד זיב ףיוא

 ןופ ןעמָאנ ןיא ,סױרַא ןטערט עקַאט ייז .רעגנעהנָא ןוא רעטעברַאטימ ,םיד

 רעשידיי ,רעקילייה, רעד טימ ףמַאק םוצ ,רעזייוו-געוו ןוא רערעל רעייז

 ."ךריק

 ןיא יז ןדנירג ,(טיוט סנָאסלעדנעמ רַאפ רָאי יירד) 1783 רָאי ןיא

 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ טניירפ; טפַאשלעזעג ַא ןילרעב

 "םײצ עשיאערבעה ַא ןפַאש וצ ליצ ַא רַאפ ךיז טלעטש עכלעוו

 ןטײרּפשרַאפ ךיוא רָאנ ,ךַארּפש יד ןריזירַאלוּפָאּפ רָאנ טשינ לָאז סָאװ ,טפירש

 ,רעביירש עשידיי ליפ וצ ןעיצ ייז ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ,טפַאשנסיוװ

 ןײטַאל ,שיכירג ןופ רענעק ,רעשרָאפ-לביב ,רענעק-ךַארּפש ,עטנרעלעג

 .ןכַארּפש עשיאעּפָארײא ענרעדָאמ ןוא

 רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד סױרַא טייג (1784) רעטעּפש רָאי ַא

 ןופ ךשמ ןיא .(רעלמַאז רעד) "ףסאמ, ךיז טפור סָאװ ,טפירשטייצ רעיינ

 ,טפירש-םישדחייירד סלַא ךָאנרעד ,לַאנרושז-שדוח סלַא רעירפ ,רָאי 7

 יד רעמענּפָא ןשידיי ןטיירב םוצ "ףסאמ, טגָארט ,ךוברָאי סלַא ףוס םוצ

 יךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ ןלַאעדיא

 ךָאנ ,ןסיוו ךָאנ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד קיטשרוד יו

 "ףסאמ ,/ רעד סָאװ ,טקַאפ רעד ןטסעבמַא טגָאז ,טפירשטייצ רענעגייא ןַא

 -רַאפ לענש ױזַא ןענייז ןרַאלּפמעזקע ענייז .טּפַאכעגסױא שממ ןעוועג זיא

 עלעיצעּפס טזומעג ןבָאה ןרָאטקַאדער יד זַא ,ףױקרַאפסױא ןופ ןדנוווש

 ץָארט ןוא .ןבַאגסױא ערעדנוזַאב ןיא ןקורדרעביא ןגוצסיוא ןוא ןעלקיטרַא

 טנַאה ןופ ןעגנַאגעג ,ענעבירשעגרעביא ,ןעלקיטרַא עסיוועג ךָאנ ןענעז םעד

 ,טנַאה וצ

 "ףסאמ} רעד ךיוא טָאה "גנורעלקפיוא עשיטשייד עצנַאג יד יװ
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 ַא ךָאד רעבָא ,רעטקַארַאכ ןרענָאיצולָאװער-לַאקידַאר ןייק ןגָארטעג טשינ

 "ילער םעד ,רעטלַאלטימ םעד טפמעקַאב טָאה רע .ןוויסערגָארּפ-קיטכיוו

 וצ טשינ, ןפורעג טָאה רע .טײקטרעדנוזעגּפָא יד ןוא םזיטַאנַאפ ןזעיג

 רעד ןיא קיאור טציז הטוש ַא רָאנ לייווע ,"טנעה עטגיילרַאפ טימ ןייטש

 ,?ןסיוומוא ןוא רעטצניפ

 ןסיורג םעד "ףסאמ, רעד טסירגַאב רעטרעוו עשיטסַאיזוטנע טימ

 ,עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד -- סערגָארּפ ןֹוא טכיל ןופ ןוחצנ ןשירָאטסיה

 -יטכערַאבכיײלג ןגעוו ןדיי רעזירַאּפ יד ןופ גנודנעוו יד קידנעגנערב

 ,לארשי ןופ רעדניק יד רַאפ ןייז סָאד לָאז; ."ףסאמ , רעד טביירש ,גנוק

 -עפָאה עטוג ןופ ,ןטייצ עיינ ןופ גָאזנָא רעד ,רעקלעפ ןשיוװצ עטײרּפשרַאפ

 ."געט עכעלקילג ןוא ןעגנונ

 זַא ,העידי יד תויתוא עסיורג טימ רעטעּפש טגנערב "ףסאמ, רעד

 יד טקיטעטשַאב טָאה טנעמַאלרַאפ רערענָאיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעד;

 עכעלטנגוי עשידיי 50, זַא ןוא ?ָאדרָאב ןופ ןדיי יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג

 -ַאלרַאּפ ןיא ןעמוקעג ןענייז ,ןטוה יד ףיוא ןדרַאקָאק עקירילָאק-יירד ןיא

 ןוא עיצולָאװער רעד רַאפ ןפמעק וצ טייקטיירג יד קידנקירדסיוא ,טנעמ

 ,?דנַאלרעטָאפ

 עשיטסירעטקַארַאכ רעטרעוװ יד טימ טקידנערַאפ טרעוו טכירַאב רעד

 קלָאפ ןייד ןופ רעדניק יד ,טָאג ,ָא; :"גנורעלקפיוא; רעשידיי רעד רַאפ

 ,רעדירב סלַא רָאנ ,עדמערפ סלַא טכַארטַאב ןרעו טשינ ןיוש רעמ ןלעוו

 םעד רעביא ךייא טכַארטרַאפ .עלַא טימ טכער ןכיילג ןבָאה ןלעװ ןוא

 ,ןסיוו ןטײרּפשרַאפ ךרוד רָאנ זַא טײטשרַאפ ןוא ,רעדנעל עלַא ןיא רעדירב

 ןעוו ,ןַאד ןעמוק טעוװ גנוטער רעייא .ןבעל רעייא ןרעסעברַאפ ריא טעוװ

 ,"ןסיוו ןוא לכש טימ ןקעדַאב ךיז טעוװ ,דרע עצנַאג יד

 ןשיזיוצנַארפ ןופ גיז םעד טסירגַאב שיטסַאיזוטנע ןבָאה םיליכשמ יד

 ןבָאה ןסיוו ןוא לכש ןיא ,"לכש ןופ ךיירגינעק , ןופ ןוחצנ סלַא םוטרעגריב

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ טפוקוצ עקיטכיל יד ןעזעג ייז

 ןעוועג ןענייז "ףסאמ, ןופ ןרָאטקַאדער ןוא רעוט-הלכשה יד ןשיווצ

 ייס ןבירשעגניירַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקנעד ןוא עטנרעלעג עקיטכיוו ליפ

 ,עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא ייס ,רעשידיי רעד ןיא

 -נעמ השמ ןופ רעטעברַאטימ ןוא טניירפ עטנעָאנ ליפ ןרעהעג ייז וצ

 בקעי ,ילעסעוו ילתפנ ,(ןָאמיימ) ןומיימ השמ ליּפשיײיב םוצ יוװ ,ןָאסלעד
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 ןוא ןעוועג ןָאסלעדנעמ זיא ייז רַאפ .ערעדנַא ןוא ןָאזפלָאװ ןרהא ,לעכיוא

 .רעזייוו געוו ןוא רערעל רעד ןבילבעג

 סלַא רָאי 57 ןופ רעטלע ןיא -- טלעװ רעד ןופ קעװַא ירפ זיא רע

 -גיא ,רעויסערגָארּפ ,רעשיטשייד רעד ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז רעסיורג

 ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ,טלעוו רעלעוטקעלעט

 ןופ עיצַאטסעפינַאמ עקיטכעמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה היול ןייז

 ןשישטייד ןצנַאג ןטימ טנַאה ייב טנַאה ,ץנעגילעטניא רעשיטשייד רעד

 ןוא רעביירש ,עטנרעלעג ןעמוקעג ןענייז געוו ןטצעל ןייז וצ .םוטנדיי

 ןגיובעג ןבָאה ןורָא ןייז רַאפ .רעדנעל ליפ ןופ רעקנעד ןוא ןפָאזָאליפ ,ןטעָאּפ

 ליפ רָאנ ,רערערַאפ ענייז ןופ רעטנזיוט רעטרעדנוה רָאנ טשינ ּפָאק םעד

 .רענגעק ענייז ןופ

 סָאװ ,דיי ןוא שטנעמ ןלעבָאנ ,ןסיורג ַא דובכ ןבעגעגּפָא ןבָאה ייז

 רעצנַאג רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןייז רַאפ טפמעקעג ןוא ןפַאשעג ,טבעלעג טָאה

 ,טייהשטנעמ
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 רעגערט-הלכשה ןוא רעקנעד רעסיֹורג רעד -- ןומיימ המלש

 רעדנעל עלַא ןיא ןבָאה גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ רעטיײרּפשרַאפ יד
 -רַאפ ןרָאװעג לָאמ ייווצ זיא רעטלָאװ .ןעגנוגלָאפרַאפ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז
 ןופ ןפױלטנַא טזומעג טָאה ָאסור .ליטסַאב רעד ןופ ןרעיומ יד ןיא טרַאּפש
 ,ווענעשז ןייק ךיירקנַארפ

 טשעטכינרַאפ ,טפמעקַאב ןבָאה רעטלַאלטימ ןלַאדָאעּפ ןופ תוחוכ יד
 -לעוװ ,רעקנעד ןוא ןגָאלָאעדיא עזַאושזרוב יד ןופ קרעוו יד טנערברַאפ ןוא
 טכעלטפַאשלעזעג סָאד ייס לַאקידַאר ןעיובוצרעביא טכערטשעג ןבָאה עכ
 ,לַארָאמ ןוא םיגהנמ יד ייס ,ןבעל

 ,"לטלצוו ןשידיי , םעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ךעלנע
 "גנורעלקפיוא, רעשידיי רעד ןופ םַארגָארּפ רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 ןיא טגלָאפרַאפ ןעוועג רע זיא ,םזילַאקידַאר ןופ ןעוועג טייוו זיא (הלבשה)
 ,טפמעקַאב

 -טלעוורַאפ : ענעדיײשַאב ַא ןעוועג זיא םיליכשמ יד ןופ גנובערטש יד
 םרָאפער עטצנערגַאב ַא ,ןבעל עשידיי ,ענענַאטשעגּפָא סָאד ץעלעסיב ַא ןכעל
 ןכעלרעסיוא ןוא ןָאטנָא ,םיגהנמ עזעיגילער יד ןופ ,םעטסיס-סגנודליב ןופ
 ,ןעזסיוא

 ,ענענַאטשעגּפָא סָאד ןריזיאעּפָאריײא ןיא ןעגנַאגעג זיא ןײמעגלַא ןיא
 ,ןבעל עשידיי ,עטרילָאזיא ,עשיטַאנַאפ

 שנייז ןיא ןבעלסיוא ךיז טנָאקעג רעטייוו טָאה דיי רעקיביולג רעד
 ,שטנעמ רענרעדָאמ ,רעלערוטלוק ַא יװ רָאנ ,הנומא ןוא סעיצידַארט

 ןָאסלעדנעמ השמ ןעוועג ךָאד זיא םעד ןופ ליפשייב רעקידעבעל ַא
 עקיבױלג ןבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרענָאיּפ-םיליכשמ ליפ ןוא ןיילַא
 ,ן'זיי

 טזומעג ןבָאה ןבעל ןשידיי ןופ ןעמרָאפער שטצנערגַאב ךיוא רעבָא
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 ןוא .רעלק ןשידיי ,ןרעטצניפ ןופ טכַאמ עטצענערגַאבמוא יד ןכַאװשּפָא

 טשינ ,ןפוא םושב ,רעריפ עזעיגילער עשיטַאנַאפ ,עשידיי יד ןבָאה םעד וצ

 .ןזָאלרעד טלָאװעג
| 

 ןוא רעגערט-הלכשה ןדעי ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה רַאפרעד

 "עג ,עשילױטַאק יד יװ טקנופ ,טָאה "עיציזיווקניא, רעייז .רעקיטַאּפמיס

 יד טפמעקַאב ןסיברַאפ ןוא רעקנעד עויסערגָארּפ ןופ קרעװ טנערב

 ,(םיסרוקיּפַא) רעקיטערעה

 יָארּפ ןדעי ןגעק "טַאטש-ךשוח, יד טצישַאב טפַאהפמַארק ןבָאה ייז

 ,טכיל עלעסיב ַא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ייטעמ

 םזיטַאנַאפ ןופ תוחוכ עלַא טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה טיבעג םעד ףיוא

 דליװ ןטכענ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,(1 םידגנתמ יד .טײקנענַאטשעגקירוצ ןוא

 "ענגיל ןופ רעגלָאפכָאנ עלַא ,"םיקידצ , ערעייז ןוא םידיסח יד טפמעקַאב

 יז טימ רעביא ךיז ןטעב ,יבצ-יתבש ,חישמ ןשיר

 "םיקידצ ןוא םינבר; ןופ ?סנַאילַא רעקלייה,. ַא ןסָאלשעג טרעוו'ס

 "ידיי סָאד ןעגנערבמוא , ןליוו סָאװ ,"םיסרוקיּפַא ןוא רעטערַאפ יד , ןגעק

 ."קלָאפ עש

 ."הנומא יד ןוא טָאג; ןעװעטַאר וצ טקיליײהעג ןרעוו ןעלטימ עלַא

 ,ןעגנוניימ ןופ שיוטסיוא ןַא ןיא טשינ טפמעקַאב ןרעוו םיליכשמ יד

 ,טלַאװעג ןשיזיפ ןוא סעיצַאקָאװָארּפ ,םרח ,טָאקיָאב טימ רָאנ

 "רעקילייה; רעד .רעטרעקרַאפ ַא ןעווענ זיא רעבָא טַאטלוזער רעד

 .גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ רעגערט יד ןקָארשעגּפָא טשינ טָאה רָארעט

 ןשידיי ןופ ןגייווצ עלַא ןעמונעגמורַא טָאה ףמַאק ןוא טייקיטעט רעייז

 -עטירשעגרָאפ ןופ ןכַאילש עיינ ףיוא ןסיוטשעג ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןבעל

 .רוטלוק רעשיאעּפָאריײא ,רענ
| 

 "יורג רעד ןופ ןטלַאטשעג עקיטכיל עכעלטע שטָאכ ןטכיױלַאב רימָאל

 ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא קיטומ ןבָאה עכלעוו ,םיליכשמ עדאיעלּפ רעס

 -ָאס ,טפַאשנסיוװ ןוא רוטלוק ןופ טכיל טימ ןבעל ןשידיי ןופ גנואיינַאב

 .סערגָארּפ ןשיטילָאּפ ןוא ןלַאיצ
 א

 םעלַא רַאפ זיא סָאװ ,רעגייטש ןקידרעירפ ןטױל ןדיי עזעיגילער 0

 .הרות יד ןענרעל עא םיניד יד ןטיהּפָא ןיא ןענַאטשַאב
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 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא זיולב טשינ ןיירַא זיא ןומיימ המלש

 רעדעי ןיא טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז .רענימעגלַא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,קלָאפ

 רעסיורג סלַא ךיוא רָאנ ,רעינָאיּפ-חהלכשה סלַא זיולב טשינ עידעּפָאלקיצנע

 ןוא ןײטַאל ,שטייד ,שיאערבעה ןיא ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעטנרעלעג

 .טנַאק לעונַאמע ןופ עיפָאזָאליפ רעד רעביא קיטירק עפיט ַא טריפעגכרודַא

 -רַאפ ןײילַא טנָאקעג טָאה רע זַא ,רעטנוא ןכיירטש רעקירָאטסיה ליפ

 זיולב טשינ טגָאמרַאפ טָאה רע לייוו ,טנַאק ןטייווצ ַא ןופ עיציזָאּפ ַא ןעמענ

 ,.רעקנעד ןסיורג ַא ןופ תולעמ עלַא רָאנ ,ןסיוו

 -עצסנַארט ןופ ווװרּפ ַא, ךוב סנומיימ ןענעיילרעביא ןכָאנ ,ןילַא טנַאק

 : ןבירשעג טָאה (2 עיפָאזָאליפ רעלַאטנעד

 טכַארּפ ןייז ןזיוועג רימ טָאה טּפירקסונַאמ םעד ףיוא קילבנגיוא ןייא

 -רַאפ טשינ טוג ױזַא טָאה רענגעק עניימ ןופ רענייק זַא ,טגייצרעביא ןוא

 ,ןעגנושרָאפ עכלעזַא וצ ןגָאמרַאפ ליפ טשינ ךיוא .ןומיימ יוו ,ךימ ןענַאטש

 ,"ןומיימ רעה יװ קנַאדעג ןופ טייקיניזפרַאש ליפ ױזַא

 ,ןומיימ המלש ןופ ןבעל-דנו-ענ עשיגַארט סָאד טָאה ןרעױדַאב םוצ

 -עירעטַאמ ערעװש-סַאזיורג יד ןוא טרָא וצ טרָא ןופ ןפרָאװעג םיא טָאה סָאװ

 .ןטייקכעלגעמ עכעלטפַאשנסיװ ענייז טרעטשעצ ,ןעגנוגנידַאב על

 ןיימ; -- טנעמוקָאד ןקידנעלסיירטפיוא ןַא ןזָאלעגרעביא טָאה רע

 ךוב ןשיפַארגָאיבָאטױא םעד ןיא .שטייד ןיא ןבירשעג -- "עטכישעג-סנבעל

 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ,דיי ןשילױוּפ ַא ןופ דליב קירעיורט ַא רע טלָאמ

 .טרעדנוהרָאי ןט9

 ףרָאד ןיא 1754 רָאי ןיא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ןומיימ המלש

 ,ןרעטלע עמערָא ןופ ןוז ַא .ליוויזדאר טשריפ ןופ םוטנגייא ןַא ,שזעיוושעינ

 רעבָא .בייו ַא ..טימ "טקילגַאב; רָאי 12 ייב ,רעגייטש ןטיול ,רע טרעוו

 .ןענרעל וצ ךיז קיסיילפ טשינ םיא טרעטש סָאד

 ,לכיב שישטייד ןענופעג ַא .טרָאװ עטקורדעג סעדעי ןייא טגנילש רע

 שיניצידעמ ַא .ךַארּפש עשישטייד יד ןענרעלרעד וצ סלוּפמיא רעד טרעוו

 ידו קרעוו שיּפָאזָאליפ סטנַאק ףיױא רעפטנע ןַא ןעוועג זיא סָאװ (2

 ."קנַאדעג סענייר ןופ קיטירק
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 ןייז ןופ רעפרעק ןכעלשטנעמ ןופ ןשינמייהעג יד ןיא םיא טפיטרַאפ ךוב

 .ןלייה ןופ םינפוא ןוא ןעמָאטּפמיס ערעייז ,ןטײקנַארק ,יובעג

 ירַארּפש עשיניײטַאל יד ןענרעלרעד רע טמענ טייהנגעלעג רעד ייב

 "נַארק ןלייה רע טמענ ,ןושל-קייטּפא ןוא ערעל-סּפַאלוקסע ןיא טנפָאװַאב

 .ןטּפעצער ןביירשסיוא ןוא עק

 רעבָא .ןדיי עכייר ןופ רעדניק ןענרעל רע טמענ םעד טימ לעלַארַאּפ

 ןייז ןטלַאהוצסיוא ןטייקכעלגעמ ןייק טשינ ךָאנ םיא טיג ןעמַאזוצ ץלַא

 .ןסיוו ךָאנ טשרוד םעד ןליטש וצ ןוא ,"החּפשמ;

 ןייק טשינ ךיז טניפעג רע .םורַא ןייז ןיא רעגנע ץלַא םיא טרעוו'ס

 ,הביבס "רעקילייהא רעטצענערגַאב רעד ןיא טרָא

 רעביירש ,עטנרעלעג טימ ןַאד טמירַאב ,ןילרעב טרעוו םיורט ןייז

 םינבר ןבָאה ןלױּפ ןיא עכלעוו ףיוא ,ןעיידיא עיינ ןופ רעגערט ,ןטעַאּפ ןוא

 .םרח ןקיליײה ַא טגײלעגפיורַא ,םיקידצ ןוא

 יָאר, ןטמירַאב םעד וצ ןומיימ המלש ןָא טמוק רָאי 25 קידנעייז טלַא

 ךיז טגאלשרעד רע .טָאטש רעטמיורטעגסיוא רעד ןופ (2 רעױטילַאטנעז

 רע .ץרַאה ןייז טנפע רע ןכלעוו רַאפ -- רעייטשרָאפ-הליהק ַא -- בר ַא וצ

 "גסיוװ-רוטַאנ ןרידוטש וצ גנובערטש רעסיורג ןייז ןגעוו םיא טלייצרעד

 סמבמר ףיוא רַאטנעמָאק א סנייז ןופ די-בתכ ַא םיא טזייוו רע .טּפַאש

 י"ףירט? ןעוועג ןדיי עמורפ ייב זיא סָאװ ,"םיכובנ הרומ;

 יטכרָאפסטָאג; ןוא "רעקיצרַאהטוג , רעד זַא ,גונעג ןעוועג זיא סָאד

 "רַאפ יירשעג טימ ןוא *סקָא רעדליוו ַא יו ,ןָאט גנורּפש ַא? לָאז יבר "רעק

 .ןילרעב ...ןופ "דמושמ ןקידהּפצוח; םעד ןביירט

 ןיא קירוצ ןומיימ טמוק ,טנעדוטס סלַא ןיוש ,םורַא רָאי יירד ןיא

 .רעליש ןוא עטעג ,גניסעל ,ןָאסלעדנעמ השמ ןופ לּפמעט םעד

 ירעיינ רעד ןופ םעטָא ןסייה םעד טימ ןסירעגטימ ךיילג טרעו רע

 ןטַאבעד עכעלטפַאשנדײיל יד טימ ,גנופַאש ןוא רוטלוק רעוויסערגָארּפ

 .ןטעָאּפ ןוא רעקנעד-"רערעלקפיוא , עשישטייד ןוא עשידיי ןופ

 ,"קַאלָאּפ רענעסירעגּפָאא רעד רע .רעטסיירד ץלַא טרעװ רע ןוא

 גנַאגנירַא רעקיצנייא רעד ןעוועג סָאד זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא 3

 .טָאטשטּפױה רעשישטייד רעד ןיא ןעמוקניײרַא טנָאקעג טָאה דיי ַא ןכלעוו ךרוד

 טכַאמ רעד ןבעג ןסיוווצ טזומעג טָאה הליהק רעד ןופ רעטכעוו רעשידיי ַא

 ."רעייטשג ןלעיצעּפס ַא ןלַאצ ןוא ךיי ןטרעדנַאוועגנייא ןדעי ןגעוו
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 רעכלעוו ,"רוויוו רַאוװַאס , םעד ,ןצעזעג-ןענָאלַאס יד טשינ ןעק רעכלעוו

 ,טרָאװ ַא טמענ ,"טפַאשלעזעג רערעסעב , ַא ןיא ןטלַאה וצ ךיז יו טשינ טסייוו

 -יינ ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ לכיימש-לוטיב רעד .רעדנווװו טעשעג'ס ןוא

 טצונַאב רע ,שינָאמרַאה ךיז ןדניב רעקנַאדעג ענייז .גנוניוטש ןוא טייקירעג

 -ַאל ןיא יירפ טריטיצ רע .ךַארּפש עשישטייד עטוג רעבָא "עדליוו; ַא עקַאט

 טגנירד רע .רעיירוקיּפע ןוא רעקיאָאטס יד ,ליגריוו ןוא ןצַארָאה ןייט

 -בייל ןוא ןפלָאװ ןופ תוטיש עשיּפָאזָאליפ יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןיירַא

 ,ןטנַאק ןוא ןסבַאה ,ַאזָאניּפש ןוא ןטרַאקעד ,ןצינ

 ןרעירַאב יד ,לָאמ ןייא טימ ,ןומיימ המלש טכערבעצ ןילרעב ןיא

 טימ טרעטסײגַאב זיא סע .ןטײקטמירַאב עסיורג ןופ ּפָא םיא ןלייט סָאװ

 : ךעלטנפע ךיוא טגָאז רע .ןָאסלעדנעמ השמ םיא

 ןייז רַאפ ּפָאק ןיימ גיוב ךיא רעבָא ,טשינ ךיא ייטשרַאפ ןטנַאק,

 ,ומיימ המלש -- רָאטַאטנעמָאק ןלופטכַארּפ

 ןפלעה ליוװ גנוגעווַאב-הלכשה רעד ןופ רעקיטערָאעט ןוא רענָאיּפ רעד

 טדַאל רֶע ."חומ ןפיט ןשינַאקלוװו םעד; --- ?ףָאזָאליפ ןגנוי ןשיגַארט; םעד

 -כעלנעזרעּפ ערעדנַא ךיוא םיא טרידנעמָאקער ,בוטש ןיא ךיז וצ ןייא םיא

 ,ךס ַא טלייט רעקנעד עשידיי עדייב יד רעבָא ,ןטייק

 ןעיוברעביא ליו רע ,רַאטנוב רעשימרוטש רעד זיא ןומיימ המלש

 טגנירּפש רע .עיּפָאזָאליפ יד ייס ,קלָאפ ןייז ייס ,טלעוו יד ייס לַאקידַאר

 ןרעטצניפ םעד טימ ןסימָארּפמָאק ןייק !ןטעטירָאטױא םוש ןייק .,סיורָאפ

 ! םזיטַאנַאפ ןדליוו ןוא

 ןגיווװעג זיא טרָאװ סעדעי .קיאור ןוא ךעלעמַאּפ טייג ןָאסלעדנעמ

 -רעו עקרַאטש; .,ךַארּפש "עשימרוטש , יד .ןטסָאמעג זיא טירט רעדעי

 -ָאּפמיא עיצַאלוקיטסעג עקידהנושמ ןוא ןעקנַאדעג עפיט עלעניגירָא ,"רעט
 ןעמענ רעבָא לענש .םרָאפ עטנַאסערעטניא ,עיינ ַא סלַא בױהנָא ןופ ןרינ

 -סָאמטַא רעשינָאמרַאה רעד טימ גנַאלקנייא ןיא טשינ ןענעז ייז .ןריקָאש ייז

 ןענָאלַאס רענילרעב יד ןופ טפַאשנסיווװ ןוא עיפָאזָאליפ ,טסנוק ןופ רעפ

 -גורטעגנָא ןיוש ךיז טָאה ןעמ ,ןרָאטקעטָארּפ ענייז טרילרַאפ ןומיימ

 ,רוטַאנ רעדנזיורב ןוא קנַאדעג ןלעניגרָא ןייז ןופ טפַאז ןרעיוז םעד טימ ןעק

 -רעדנַאװ םעד ןעמענ יינספיוא זומ רע .ןייוו ןסיז רעדיוו ןעמ ףרַאד טציא

 טקיטולבעצ ןוא ךיש ענעסירעצ ,חומ ןקיטשרוד ,ןטציהעצ ַא טימ, .ןקעטש

 ."טלעוו יד סיוא רעדיװ רע טסעמ ץרַאה
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 טימ טיצ'ס ןכלעוו ,(4 "רעפסַאהַא, רענעסירעצ-ךעלרעניא רעד ,רע

 טשינ טניפעג ,עכעלשטנעמ ןוא ענייש ,עיירפ סָאד ,טפַארק רעשיטענגַאמ ַא

 .טרָא ןייק ךיז רַאפ

 ךעלשטנעמ ַא טכוז ןוא רעדנעל ןוא טעטש רעביא טרעדנַאװ רע

 "יוועג ַא .עיזעלשרעדינ ןייק רעביא ךיז טגָארט רע .ןפַאה ןקיאור ןוא ץרַאה

 .עיזעלשרעדינ רעדיװ ןוא .גרובמַאה ןוא םַאדרעטסמַא ןיא רע זיא טייצ עס

 -- טעָאּפ ןשידיי םוצ ךיז רע טרעטנענרעד (וַאלסערב) ווַאלצָארװ ןיא

 ןשיזעלש ןטימ ןומיימ ךיז טנעקַאב םייה רעמערַאװ ןייז ןיא .וק םירפא

 "עצ יד טקיאורַאב טײקטרַאצ עכעלשטנעמ עפיט ַא ןוא, .טױרקלַאק ףַארג

 ,"המשנ עטעדנווװרַאפ עטציה

 ןוא טניירפ םעיינ ןייז ןופ (טפַאשטריוװ-רוטלוקירגַא) טוג םעד ןיא

 "עטַאמ עלופ זיולב טשינ ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןומיימ טניפעג ,רָאטקעטָארּפ

 .שינעדנעטשרַאפ עפיט םעלַא רַאפ ,רָאנ גנורעכיזרַאפ עלעיר

 טשרוד ןסיורג ןייז ןליטש טציא רע ןָאק ןגרָאז עלעירעטַאמ ןופ יירפ

 ןופ םי ַא .קרעװ ןוא רעכיב ןופ ןטייז רעטנזיוט רעטרעדנוה .ןסיוו ךָאנ

 ןַאעקֶא רעד זיא'ס סיורג יװ ָא? ,ןעגנוניימ ןוא ןעקנַאדעג עלעניגירַָא עיינ

 ."! ןסיוו ןוא המכח רעכעלשטנעמ ןופ

 יקיטשרוד זיא ןוא רעהפיוא ןָא טקנירט רע

 "רעניא ןצנַאג ןייז ריּפַאּפ םעד רעביא טיג ןוא רעדעפ יד טמענ רע

 ןייז ןופ םַאלּפ םעד ץרַאה טקיטייװעגנָא ןייז ןופ תודוס עלַא .ןערב ןכעל

 ,המשנ

 "רעּפ ,ןקירָאיגנַאל ןופ טרעטַאמעגסיוא ,ףוג רעד יװ טשינ טליפ רע

 יד .רעדעפ יד סױרַא טזָאל טנַאה יד .רעכַאװש ץלַא טרעוו ,גָאלּפ ןטנענַאמ

 .טכַאמ יד ןרילרַאפ רעגניפ

 ןיא ןומיימ המלש טבראטש ,ןבעל שירעפעש ,קיאור רָאי ףניפ ךָאנ

 -בעז ןיא ,טױרקלַאק ףַארג ןשישטייד םעד -- טניירפ ןסיורג ןייז ןופ טוג

 .(עיזעלשרעדינ) ווודישז

 .רָאי 45 ןופ רעטלע ןקידנעילב ןיא קעוַא זיא רע

 ור וצ טשינ טוט ןכָאנ םיא טָאה "עיציזיווקניא עקילייה עשידיי יד,

 ףיוא טּפשמרַאפ רערעדנַאװ רעשידיי רעקיבייא רערַאדנעגעל רעד 64

 .טלעוו רעד ןופ ףוס ןץיב דנו-ענ
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 ,"סרוקיּפא ןסיורג, םוצ סַאה ןוא האנש ןופ ?עיצַאטסעּפינַאמ , ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא היוול ייז .טזָאלעג
 -רַאּפ םלוע-תיב םייב ,בורג ןיא ּפָארַא זיא רע רעדייא ,רענייטש טימ ןורָא םעד ןפרָאװַאב טָאה גרַאװניילק עשיטַאנַאפ הנחמ עטריזינַאגרָא ןַא

 .ןַאק

 ,רעטעּפש ךיוא ןוא גוצ-םעטָא ןטצעל ןייז זיב רעקנעד ןסיורג םעד טײלגַאב טָאה רעלק ןשידיי "ןקיטכרָאפסטָאגײ ןופ גוצ-ץיירק רעכעלסעה רעד
 ,םעדכָאנ רָאי 100 שיאערבעה ןיא ןוא עבַאגסױא רעשישטייד רעד ךָאנ רָאי 75 טציא שידיי ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה --- שטייד ןיא ןבירש -עג ,"עטכישעג-סנבעלא ןייז -- טלעוו "עשייוג, יד טרעדורעגפיוא טָאה סָאװ ,קרעװ סָאד .טנָאמרעד ןרעוו טרָאטעג טשינ טָאה ןעמָאנ ןייז
 ,?ַאקיַאדוי ַאירָאטסיה; ןוצ לַאירעטַאמ רעלַאטנעמוקָאד ,רעקיטכיוו ַא (5 עטכישעג-סנבעל ןייז ןיא ,ןטכַארט ןשיטילַאנַא-ףיט ןופ רעוועדעש ַא זיא "טיפָאזָאליפ רעלַאטנעדעצ -סנַארט ןופ וװרּפ ַאש קרעוו שיפָאזָאליפ ןייז ביוא .קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןוויס -ערגָארּפ ,ןעיירפ ןופ רעגערט עסיורג יד ןופ -- רעקנעד עטסלעניגירָא ןוא עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיירַא זיא רע .ךעלברעטשמוא זיא קרעו ןייז ןוא ךעלברעשטמוא זיא ןעמָאנ ןייז ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ץלָאטש רעד ןבילבעג זיא רע .ןומיימ טגיזעג טָאה ךָאד ןוא
 .היי ןט-18 ןיא עטיל ןוא ןלױּפ ןיא ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןכעלרעטלַאטימ ,ןטרעטצניפרַאפ ,םענענַאטשעגּפָא ןופ טנעמוקָאד רעקידעבעל ַא זיא סָאד
 ןסירעצ טָאה סָאװ ,םָארטש-טכיל ןקיטכעמ ַא רעדירב ענייז ןפרָאװעג ןוא "טָאטש-ךשוח, רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעקנעד-סטייה -יירפ ,ןגנוי ַא ןופ ףור רעשיאײטעמָארּפ ַא קיטייצכיילג ךיוא זיא סָאד

 ,שינרעטצניפ "יד

 סָאד ןטלַאהעג ךיז טָאה'ס עכלעוו ףיוא ןלייז עלַא טלקַאװעצ טָאה רע
 ,עטלמישרַאפ ןוא עשיטַאנַאפ-זעיגילער ,עלַאכרַאירטַאּפ

 -הלכשה רעכעלברעטשמוא רעד -- "ננורעלקפיוא ןוא טכילא ןופ רעגע'וט רעשידיי רעטייווצ רעד ןרָאװעג ,ןענָאסלעדנעמ ךָאנ םורַא ױזַא זיא רע
 ,רענָאיּפ

 סָאסור וצ סע ןכײלגרַאּפ רעשרָאפ-עטכישעג ןוא רעביירש ליפ 65
 .(ןָאיסעפנָאק) "וד יו;
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 רעד ןופ רעלטסניק עטסערג יד .רעטסייג עשיאעּפָארײא עטסערג יד

 טימ ןבָאה ,רעליש ןוא עטעג ייז ןשיווצ (6 גנוגעװַאב-"גנַארד ןוא םרוטש;

 יודיװ עקידנריר יד לָאמ ןטשרע םוצ טרעהרעד; רעטיצ ןוא דובכה:-תארי

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,ןומיימ המלש ףָאזָאליפ ןשידיי (7 ןקירָאי-28 ןגנוי ןופ

 ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא טיונ ,ןייּפ ןופ ,געװ-ַאטָאגלָאג ןלופצרעמש ַא ףיוא טזָאל

 ."תמא םעד ןכוז וצ , : הנווכ רעקיצנייא-ןייא ןופ חוכ ןטימ רָאנ;

 ןופ רוטַארעטעל רעשישטייד רעד ןיא גנוטכיר ערענָאיצולַאוװער ַא 6

 ןוא םיגהנמ עלַאדָאעפ ךָאנ עקידנריטסיזקע יד ןגעק טעדנעוועג ,ה"י ןט-8

 .קיטע

 ןייז ןבירשעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןמיימ ןעוועג טלַא זיא רָאי 28 0

 ."עטכישעג-סנבעל"
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 -- יקסמינַאלס קילעז-םייח
 ליכשמ ןוא רעטנרעלעג רעסיורג רעד

 -יליוּפ סָאד ןבעגעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,םיליכשמ עסיורג יד ןשיווצ

 ,טרָא לעיצעּפס ַא יקסמיווָאלס גילעז םייח טמענרַאפ ,םוטנדיי עש

 רעשילױוּפ ,רעשידיי רעד ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,רעטשרע רעד זיא רע

 -טסבַא ןופ טיבעג ןפיוא טשינ רעטנרעלעג סלַא עטכישעג רענײמעגלַא ןוא

 רָאנ ,(.דֹנַא ןוא עיגָאלָאיצָאס ,עטכישעג ,עיפָאזָאליפ) טפַאשנסיוו רעטקַאר

 -ַאמעטַאמ רעסיורג סלַא ןרָאװעג טמירַאב זיא רע .גנושרָאפ רעטערקנָאק ןופ

 ןבעגעגסױרַא ןוא ןבירשעגנָא טָאה רע .םָאנָארטסַא ןוא רעקיזיפ ,רעקיט

 -ַאמעטַאמ עטשרע סָאד (טָאנעצעמ-טפַאשנסיװ ןכייר ַא ןופ ףליה רעד טימ)

 רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד) "המכח ידסומ ,, :שיאערבעה ןיא ךוב-ןרעל עשיט

 ימָאנָארטסַא עכעלטפַאשנסיװ ליפ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע ,(טפַאשנסיוװ

 -גרעלעג עשידנעלסיוא ןופ טּפַאכעגפיוא ןרָאװעג ןענייז עכלעוו ,ןטעברַא עש

 ,.שילוּפ ,שיסור ,שילגנע ,שטייד ןיא טצעזעגרעביא ןוא עט

 :ערעדנַא ןשיווצ ןרעהעג ןטעברַא יד וצ

 -עג זיא ןוא 1825 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,(טעמָאק ידו "תיבשד אבכוכ;

 ןוא ןרעלּפעק ןופ ןצעזעג יד ,עימָאנָארטסַא רענײמעגלַא רעד טעמדיוו

 .(ןטעמָאק) "ןרעטש עדנעשזדנָאלב , ןופ קיטסירעטקַארַאכ יד ןוא ,ןענָאטוינ

 יד, "םימשה תודלות; טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ,עשימָאנָארטסַא ןייז

 -דקה טימ ,1828 ןיא עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא טרעוו (למיה ןופ עטכישעג

 ,עטנרעלעג עשיליוּפ עסיורג ייווצ ןופ זוומ

 ןופ יובעג םעד טריזילַאנַא סָאװ ,ךוב םעד ןופ לייט רעטצעל רעד

 -עלָאּפ רעכעלטפַאשנסיװ רעקירָאי-20 ַא וצ טריפרעד ,רַאדנעלַאק ןשידיי

 -ָאנ ןרעטנוא ,ךוב ןלעיצעּפס ַא ןיא טקיביײארַאפ יקסמינָאלס עכלעוו ,קימ

 ןפוא רעד ,טײדַאב סָאװ ,רָאירעביא ןופ תודוסי יד) "רובעה תודוסי, ןעמ

 ,(םיא ןענעכערסיוא ןופ
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 זיא רע .רעקיטערָאעט ַא רָאנ טשינ זיא ,יקסמינָאלס גילעז םייח

 רעכעלרעזייק רעד ןופ רע טמוקַאב 1844 רָאי ןיא .רעדניפרעד ַא ךיוא

 ,ןישַאמ-ןכער ַא ןופ גנוקעדטנַא ןַא רַאפ זיירּפ םעד עימעדַאקַא-סטפַאשנסיװ

 -טנַא עלעניגירָא עיינ עייר רעצנַאג ַא רַאפ לומיטס ַא םיא רַאפ טרעוװ סָאװ

 גנוטכירנייא יד גנוטיײדַאב עשיטקַארּפ ,עקיטכיוו ַא טָאה ייז ןשיוצ .ןעגנוקעד

 .לַאנַאק ןייא ךרוד ,ןרעפיצ ריפ ,לָאמ ןייא טימ ,ןזייוווצרעביא

 -סערָאק עכעלטּפַאשנסיװ עליבַאטס ַא ןוא ןעגנואיצַאב-סטפַאשטניירפ ןָא

 ןוא יבָאקַאי יװ טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעטסייג עסיורג עכלעזַא ,ץנעדנַאּפ

 .(1 רעלעדיא

 ןטלַאה'ס ןכלעוו טימ רעטנרעלעג רעטמירַאב א רע טרעוו םורַא ױזַא

 ןוא ףַארגָאעג ,רעשרָאפ-רוטַאנ רעשישטייד רעטמירַאב-טלעװ רעד

 ןיקסמינָאלס גילעז-םייח רָאפ טלעטש ,טדלָאבמוה רעדנַאסקעלַא ,רעדנזייר

 ךיוא טרעוו יקסמינָאלס .(ןילרעב ןיא ,8 ןיא) רעזייק ןשישטייד םעד

 ךוב ןיא .ןטדלָאבמוה ןופ ןרָאטַאטערּפרעטניא ןוא ןפַארגָאיב יד ןופ רענייא

 ,טניירפ ןשישטייד ,ןסיורג ןייז טעמדיוועג ,(ןורכז ןופ ןכייצ ַא) "ןורכזה תוא;

 ,ןטנרעלעג ןטמירַאב ןופ ןבעל םעד טימ זיולב טשינ רענעייל יד רע טנעקַאב

 ."סָאמסָאקק ןטדלָאבמוה ןופ קרעװיטּפיוה םעד טימ ךיוא רָאנ

 סָאװ ,ןרענָאיּפ יד ןצ יקסמינָאלס גילעז-םייח טרעהעג .ןעעז רימ יוװ

 ַא ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,עטנרעלעג עשידיי ןופ המישר עסיורג יד ןענעפע

 ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעכעלטלעװלַא ןוא רעשיליופ רעד וצ גָארטיײב ןקיטכיװ

 יקינכעט ןוא קיטַאמעטַאמ

 יטַאמעטַאמ רעשידיי רעטמירַאב רעד ליּפשייב םוצ יװ ייז ןופ ליפ

 "עכ ןוא רעקיזיפ רעשידיי רעטמירַאב רעד רעדַא ,ןייטשנעטכיל ןָאעל רעק

 "יפ (טרעדנוהרָאי ןט"9 ןופ טפלעה עטייווצ) סנַאיַאפ שזעימישזַאק רעקימ

 ןבָאה ייז .סעידעּפָאלקיצנע עשילגנע רענַאקירעמַא ,עשילױּפ יד ןיא ןרירוג

 ערעדנַא זופ ךיוא רָאנ ,טפַאשנסיוװ עשיליוּפ יד זיולב טשינ טרעכיײרַאב

 .רעקלעפ

 אונאאאאאטייטטיט

 ןט-19 טפלעה רעטשרע רעד ןופ רעקיטַאמעטַאמ עשישטייד עסיורג 0

 -עכער ,עירטעמָאעג ןופ טיבעג ןפיוא רעדניפרעד עטמירַאב ,טרעדנוהרָאי

 .קינַאכעמ רעשיטערָאעט ןוא גוונ
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 -ָאלס גילעז-םייח יװ ,רעטנרעלעג ַא זַא ,ןעניימ טנַאקעג טלָאװ ןעמ

 עשיטערָאעט ענייז ייס .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טייוו ןייז ףרַאד ,יקסמינ

 -יבַאק ךָאד ןרעדָאּפ ,ןטנעמירעּפסקע עכעלטפַאשנסיװ ענייז ייס ,ןעגנושרָאפ

 ,טייקיאור ןוא קנַאדעג ןופ גנורירטנעצנָאק ,טייקליטש-טענ

 ןוא קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ןבָאה ןָאק סעמַאזניימעג ַא רַאפ סָאװ ןוא

 ?הרות ןוא םירפס-"עקילייה; טימ ןענישַאמ-ןכער רעדָא ,עימָאנָארטסַא

 ןוא ןטנרעלעג ןשידיי ןסיורג ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו

 .ןעמַאזוצ ןייג ןכַאז עלַא יד ןענָאק --- יקסמינָאלס גילעז םייח -- ליכשמ

 ,ליבשמ ַא ןופ ּפיט ןלעניגירָא ,ןרעדנַא םָאקלופ ַא טריטנעזערּפער רע

 ןָאק ןעמ זַא ,רעטסעוװש ןוא רעדירב ענייז טזייוו סָאװ ,ליכשמ ַא זיא סָאדז

 ,דיי ַא ןביילב ןוא רעיײּפָארײא ןא ,רעטנרעלעג ַא ןייז

 עגנוי עשידיי עקיאעפ ,עדַאיעלּפ רעצנַאג ַא ןופ ץיּפש ןיא טייג רע

 בױהנָא ןוא ןט-18 ףוס ןופ) טלעטש ןשיסור-שיליױוּפ םעניילק ןופ ןשטנעמ

 "-ידַארט ןוא ןביולג ןשידיי םוצ ענעדנובעגוצ קרַאטש (טרעדנוהרָאי ןט"9

 -ןסיוו-ןייר בילוצ רָאנ ,ערעירַאק בילוצ טשינ ןסיוו וצ ןבערטש ייז .סעיצ

 (הלכשה) "גנורעלקפיוא , רעשידיי רעד ךיוא ןביג ייז .טשרוד ןכעלטפַאש

 ,םינּפ יינ ַא

 -עטש יד קישַאר טצעזעצ עכלעוו ,הלכשה-ברעמ רעד וצ ץַאזנגעק ןיא

 רעקימורַא רעד ןיא ןײרַא ךיז טסיג ןוא ָאטעג ןשידיי ןופ ןעגנומיוצ עקיכ

 -ידיי רעד ןופ טנעצָארּפ ןביז) טכיש םעניילק םעד וצ ץַאזנגעק ןיא ;טלעוװ

 -ָאװדַא ,םיריוטקָאד ,רעלעירטסודניא ,ןריקנַאב עשידיי (גנורעקלעפַאב רעש

 טמוק -- עיצַאלימיסַא רעלַארגעטניא וצ ןבערטש עכלעוו ,לג"דא ןטַאק

 "מָאק רעד ןיא ,(טרעדנוהרָאי ןט-19 בױהנָא) דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא ףיוא

 ,םָארטש-הלכשה רעטיירב ,רעיינ ַא ,עסַאמ רעשידיי רעטקַאּפ

 -ענוצרעביא ,ןבעל עשידיי סָאד ןכעלטלעוורַאפ וצ עקַאט טבערטש רע

 "יא וצ ,רעטרעדנוהרָאי טניז טבעל ןעמ וו ,דנַאל ןופ רוטלוק יד ןעמ

 -לוק וצ קיטייצכיילג רעבָא ,גנוריפיוא ןוא גנודיילק ,ןטיז יד ןריזיאעּפָאר

 .סעיצידַארט ןוא טײקיטרַאנגיײא עלַאנָאיצַאנ יד רעטייוו ןריוויט

 יװ ,רעביירש ןיא עטנרעלעג ןבעגעגסױרַא טָאה םָארטש רעד טָא

 טפור ןעמ ןכלעוו) ןָאסניװעל רב קחצי ;(רעקירָאטסיה) לַאמכָארק ןמחנ

 רעשיאערבעה) יקסנעלָאמס ץרּפ ,("ןדיי עשיסור יד ןופ ןָאסלעדנעמ רעד;

 ןיא גנוטכיר רעשידיי-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעדנירג ,רעביירש ןוא טעָאּפ
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 טײקנענַאטשעגּפָא ןגעק ןפמעק עכלעוו ,(רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד

 .עיצַאלימיסַא ןגעק רעבָא ,ָאװינ ןכעלטפַאשנסיװ םעד ןביוה רַאפ

 הדוהי טעָאּפ ןשיאערבעה ןטמירַאב םעד ןענָאמרעד ךיוא ףרַאד ןעמ

 ןוא םזיטַאנַאפ ןגעק טפמעקעג ךעלטפַאשנדיײיל טָאה רעכלעוו ,ןָאדרָאג בייל

 טָאה רעכלעוו ,םולבנעיליל בייל-השמ רעביירש םעד ; םיקידצ ןיא ןביולג

 ןייז ןיא ,טפמעקַאב ןוא ןבעל ןזעיגילער ןופ גנורימרָאפער יד טרעדָאפעג

 .םינבר עשיטַאנַאפ יד ,"דניז-טנגוי יד, ךוב

 "-ַאב ,שידיי ןיא ןבירשעג םיליכשמ עסיוועג רָאנ ןבָאה רעירפ ביוא

 "יב רעמ טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןיוש ךיז ןזייוו

 ,ןושל-עמַאמ ןיא רעכ

 -עמָאק יד ןוא ךעלהשעמ עטמירַאב ענייז סיױרַא טיג רעגניטע המלש

 .(2 "עלעקרעס, עיד
 לארשי ,ענליוו ןופ קיד ריאמ קיזייא שידיי ןיא סױרַא ןביג רעכיב

 ,סעדָא ןופ דלעפנעסקַא

 "בָאװ רענעטירשעגרָאפ רעשידיי ַא ןײגסױרַא ךיוא טמענ סעדָא ןיא

 ןוא ןעגנולייצרעד ענייז טקורד'ס ווו ,(1862-1871) "רשבמ לוק; לַאנרושז

 -בַא בקעי המלש רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעדנירג רעד ןענַאמָאר

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טנַאקַאב ,שטיװָאמַאר

 ןענייז ,יקסמינָאלס גילעז םייח יוו ,םיליכשמ פיט םעיינ םעד ןופ

 ןופ רעביירש ןוא רעקיטערָאעט יד טקערידמוא ןוא טקעריד ןעמוקעגפיוא

 ץרּפ עטנָאמרעד ןביוא ןיוש יד יװ ,גנוטכיר-הלכשה רעשיטסינויצ רעד

 רבחמ רעד ,רעבמיא ץרעה-ילתפנ יװ ,םולבנעיליל ,ןָאדרָאג ,יקסנעלָאמס

 לארשי ןריזינָאלָאק ןופ ןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ רענייא ןוא הוקתה ןופ

 רעביא טמענ ,ווָאלָאקָאס םוחנ ןַאד ךָאנ רעגנוי רעד .(1856-1909) ןדיי ךרוד

 ,"הריפצהק טפירשטייצ רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ גנוריפנָא יד 1886 ןיא

 הרש ךרוד (1862) לָאמ ןטשרע םוצ טליּפשעג ןוא טריסישזער (2

 יד .רימָאטישז ןיא (יקסמינָאלס גילעז םייח ןופ יױרפ יד ַאקסמינָאלס

 ךיז טָאה לעיצעפס .לוש-רעניבַאר רעד ןופ םידימלת טליפשעג ןבָאה ןלָאר

 יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןעדַאפדלָאג םהרבא -- דימלת רעד טנכייצעגסיוא

 "ןירג רעד רעטעפש טרעוו ןעדַאּפדלָאג ."עלעקרעס, לָאד-ןעיורפ עטסרעווש

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ רעד
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 טלדנַאורַאפ רע .יקסמינָאלס גילעז םייח 1862 ןיא ןפַאשעג טָאה'ס עכלעוו

 ,טלַאהניא ןשילכשה-שיטסינויצ ַא טימ גנוטייצ-גָאט ַא ןיא יז

 טשינ טָאה גנוגעווַאב-הלכשה יד זַא ןקיטעטשַאב ןענָאק ןליּפשייב ליפ

 -עגּפָא ,שינרעטצניפ-רעטלַאלטימ ןופ ןבעל עשידיי סָאד טיײרפַאב זיולב

 -ָאריײא רעד וצ סע ןסיוטשעג זיולב טשינ ,טײקטרילָאזיא ןוא טיײקנענַאטש

 ןיא טקערידמוא ךיוא טקריװעג רָאנ ,טפַאשנסיו ןוא רוטלוק רעשיאעפ

 ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ךַארּפש יד ןעלדנַאװרַאפ ןופ גנוטכיר רעד

 ,ךַארּפש-רוטַארעטיל ַא ןיא ,שידיי

 ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד ךיוא טײנַאב טָאה גנוגעװַאב-הלכשה יד

 ,רוטַארעטיל

 ןופ גנואיינַאב רעד וצ טקריוועגטימ טָאה יז :עטסקיטכיוו סָאד ןוא

 .ןבעל ןשידיי

 -- ליכשמ ןוא רעטנרעלעג רעסיורג רעד --- יקסמינָאלס גילעז םייח

 -רעדָאמ םעד ןוא עיצידַארט רעשידיי רעד ןשיוװצ זעטניס םעד טכוזעג טָאה

 .ןבעל-רוטלוק ןשיאעּפָאריײא ,םענ

 קידנריגענ .ןביולג ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגוצ ךעלטפַאשנסיװ זיא רע

 "ננעגסױרַא רע טָאה ,עשיטסַאטנַאפ ןוא עשיטַאנַאפ ,ענענַאטשעגּפָא סָאד

 .ענעטירשעגרָאפ ןוא עשיטסינַאמוה ,עוויטיזָאּפ סָאד ןעמ

 םעלַא רַאפ זיא ,יקסמינָאלס גילעז םייח רַאפ שיפיצעּפס זיא סָאװ סָאד

 -געטשרַאפ ןוא ץנַארעלַאט עפיט ןייז ,קנַאדעג רעשיטילַאנַא ,רעקיאור ןייז

 ןפוא רעלערוטלוק-ךיוה ןייז ,ןליפעג ןוא גנולעטש סנטייווצ ןרַאפ שינעד

 ,ןגייצרעביא ןוא ןריטוקסיד ןופ

 לָאמנייק טפיירג רע .ןטסָאמעג ןוא ןגיווועג ןענייז רעטרעוו ענייז

 ןוא ןטכַארט וצ טייקסטוג ןוא קיגָאל ןייז טימ ןָא טגער רָאנ ,ןָא טשינ

 ןעמעוו וצ יונעג טסייו רֶע .עטוג ןוא עוויסערגָארּפ ,עיינ סָאד ןריטּפעצקַא

 -יוא, ןייז .רענעייל ןוא רערעהוצ ענייז ןופ ךַארּפש יד טצונַאב ןוא טדער רע

 "וריּפ ןוא הרות רעד ןופ (רענעק) םיחמומ ןופ ןענַאטשַאב זיא "*עירָאטיד

 רעשיפָאזָאליפ-זעיגילער רעצנַאג רעד ןוא דומלת ןופ ,(ןרַאטנעמָאק) טיש

 ,רוטַארעטיל

 טשינ ןדער טזומעג רע טָאה ?תויתוא עניילק , יד ןופ ןצעּפס יד וצ
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 טימ ךיוא רָאנ ,(שיאערבעה) "םירפס; יד ןופ ךַארּפש רעד טימ זיולב

 ,טנעקעג טוג רעייז טָאה רע עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןוא טלַאהניא רעייז

 -מינָאלס גילעז םייח טמוקַאב ,קָאטסילַאיב ןיא ,1810 רָאי ןיא ןריובעג

 ,גנולושסיוא ןוא גנואיצרעד עזעיגילער עלענָאיצידַארט ַא יקס

 וצ גנוגיינ עכעלנייועגרעסיוא ןַא סױרַא רע טזייװ ךָאנ דניק סלַא

 רע עכלעוו רעביא ,ןבַאגפיוא ערעווש ןענייז טפַאשנדייל ןייז .קיטַאמעטַאמ

 ,םירפס-רומלת יד ןיא ךיז קידנעלבירג ,ייז טזייל רע זיב טכענ עצנַאג טציז

 -ילמיה ןוא ןרעפיצ טעמדיוועג זיא סָאװ ,ץַאז ןדעי ייב ּפָא ךיז רע טלעטש

 .רעּפרעק עש

 (קָאטסילַאיב ןבענ) ווָאדולבַאז ןיא רעווש ןטשרע ןייז ייב טסעק ףיוא

 לאפר ןופ (למיח ןופ טכיזעג סָאד) "םימשה תנוחת; ןיא ךיז רע טפיטרַאפ

 -ולבַאז לאיחי -- ליכשמ ןטמירַאב םעד טימ ךיז טנעקַאב ןוא רעװַאנַאה

 | ,יקסווָאד

 געוו םעד טנפע סָאװ ,ךַארּפש עשישטייד יד רע טנועלרעד םיא קנַאדַא

 ןוא רעקיטַאמעטַאמ עשישטייד עסיורג יד ןופ קרעװ עלעניגירָא יד וצ

 ,ןעמָאנָארטסַא

 רע .סיוא ךיז ןרעטיירב ןעגנוריסערעטניארַאפ עכעלטפַאשנסיװ ענייז
 ןעגנושרָאפ ענייז ןצנעגרעד ןפרַאד עכלעוו ,עימעכ ןוא קיזיפ טרידוטש

 עיינ ןוא (ןטענַאלּפ ןוא ןרעטש ןופ טלעוו יד) סָאמסָאקָארקַאמ םעד רעביא

 ,ןעגנודניפרעד

 -.ביב ןייז .טַאטשרַאװ ןכעלטפַאשנסיו ןייז טריזינַאגרָא רע
 עשילױוּפ ,עשיסור ,עשידיי ןופ רעכיב ןיא ךייר טציא זיא קעטָאיל

 ןיוש ךיז ןָאק קנַאדעג רעשיטילַאנַא-ףיט רעד .עטנרעלעג עשיטשייד ןוא

 ,ןביירש ךיוא זומ רע .ןשרָאפ ןוא ןענעייל םוצ זיולב ןצענערגַאב טשינ
 -לעוו וצ ,ןזעטָאּפיה ןוא ןריפסיוא ענעגייא ענייז ריּפַאּפ ןפיוא ןבעגרעביא

 .ןעגנַאגרעד זיא רע עכ

 ןופ טדמערפענּפָא קרַאטש ךיז טָאה ןטכַארט ןוא ןבעל ןופ ןפוא ןייז

 ןיוש טניפעג רע .ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ,ןקידלטעטשניילק ,ןלענָאיצידַארט

 ,רעוש םעד טימ טשינ ,יורפ ןייז טימ טשינ ךַארּפש עמַאזניימעג ןייק טשינ

 .עטנַאקַאב ןוא םיבורק ענייז ןופ טייהרעמ רעד טיִמ טשינ

 הפוקת רענעי ןיא ,ןדייז ןייז ןופ דנַאטשוצ ןקיטסייג םעד טָא זגעוו
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 : "ףעגנורענירעד רעװעשרַאוװ;א ץנייז ןיא יקסמינָאלס ינָאטנַא ,טצָאּפ רעשיליוּפ רעסיורג רעד טביירש
 " גָאט ןסיוועג ַא זיב ..רעכיב עכעלטלעוו ,עטרעוורַאפ טנעיילעג רע טָאה ,ןסיוו ךָאנ טשרוד ןוא טייקירעגיינ ןופ טיײקנַארק רעכעלרעפעג ַא טימ טקעטשעגנָא ,םורַא ןופ ןצעזעג עטנעקרענַא יד ןגעק ןעוועטנוב ןעמונעג ךיז טָאה ןדייז ןיימ ןופ קנַאדעג רעד רעבָא ,שינרעטצניפ רעקידלטעטשניילק ןוא ןעקנַאדעג עוויטַאלוקעּפס עטיוט ןופ זיירק ןופ ןסײרסױרַא ךיז לָאז טסידומלת רעטַאװ -ייהעג ןיוש ,רעגנוי רעד זַא ,ןטייקכעלגעמ עכַאװש ןעוועג ןעגייז'ס,
 ,רעקעדטנַא ןוא ליכשמ ַא ןעוועג קיטייצכיילג זיא רעכלעוו ,עקלמרַאי ןוא דרָאב רעגנַאל רעד טימ דיי ןלענָאיצידַארט םעד ,ןרעטש םהרבא ,ןטנרעלעג ןשידיי ןטמירַאב ןופ בוטש ןיא רעייגנייא רעטּפָא ןַא טרעוו רע ,עטנרעלעג עשילוּפ ןוא עשידיי ,םיליכשמ עטנַאקַאב וצ געוװ ַא טניפעג רע ,עשרַאװ ןייק טמוק ןוא לטעטש סָאד טזָאלרַאפ ,יורפ ןייז טימ ךיז רע טייגעצ
 ,ןלייט-ךורב טימ ןעלצרָאװ עשיטַאמעט -ַאמ ןענעכערוצסיוא ןישַאמ ַא טריאורטסנָאק ךיוא טָאה רע ,(ןעלּפָאט ןוא ןלייט ,ןעמענּפָארַא ,ןבעגוצ) ןטרַא-סגנונעכער ריפ ָעלַא טריפעגסיוא טָאה ףדניפרעד טָאה ןרעטש םהרבא עכלעוו ,ןישַאמ עשיטַאמעטַאמ יד

 ,ןדיי וצ טמיטשעג ךעלטנייפ ,ץישַאטס וװַאלסינַאטס רָאטַאמרָאפער ןוא רעטנרעלעג רעשילוּפ רעסיורג רעד -- טנעדיזערּפ ריא "טפַאשנסיװ ןופ טניירפ טפַאשלעזעג רעכעלרעסייקא רעד ןיא דילגטימ סלַא ןגָאלשעגרָאפ ןַאד טָאה םיא

 תודע ןגָאז ,ןרעטש םהרבא ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןגעוו ,עיסנעּפ עכעלרעי ,עליבַאטס ַא ןטנרעלעג ןשידיי ןרַאפ טמיטשַאב טָאה רעכלעוו ,ןטשרע םעד יַאלָאקינ -- ןילַא רַאצ םעד ךרוד טקיטעטשַאב ןוא וװָאצלישָאװָאנ רָאטַאנרעבוג ןופ ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא גַאלשרָאפ רעד
 .רעדנעל ערעייז ןיא ןעמוק וצ ןעגנודַאלנייא טקישעגסױרַא םיא ןבָאה עכלעוו ,רעדניפרעד ןוא עטנרעלעג עשידנעלסיוא ןופ ןגַאלשרָאפ ליפ

 ,שובלמ ןזעיגילער םוצ ןוא הנומא רעשידיי רעד וצ טייקנדנובעגוצ ןייז ןיא טרעטשעג טשינ םיא ןבָאה גנוטכַא ענײמעגלַא ןוא טעטירָאטױא ןייז
 רעד יירט .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב טדיישעצ טשינ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ
 ןופ ןלַאעדיא יד קיטייצכיילג רעבָא רֹע טריגַאּפָארּפ ,ןביולג ןוא עיציזַארט
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 ןבעל עשידיי סָאד ןריזיאעּפָארײא ןגעוו (הלכשה) גנורעלקפיוא ןוא טכיל

 ןופ רוטלוק רעד טימ ןוא רוטלוק רענײמעגלַא רעד טימ סע ןרעכיײרַאב

 ,טבעל ןעמ ווו ,דנַאל

 ןסיורג רָאג ַא טַאהעג טָאה ןרעטש סהרבא זַא ,לפייווצ ןָא זיא'ס

 עכעלטפַאשנסיװ עבלעז יד טימ ייס יקסמינָאלס גילעז םייח ףיוא סולפנייא

 -יכשמ-ךעלטפַאשלעזעג ןייז טימ ייס ,ןעגנוריסערעטניארַאפ עשינכעט ןוא

 .טייקיטעט רעשיל

 -נַאפעג טָאה יקסמינָאלס גילעז םייח זַא ,לפייווצ ןָא ךיוא רעבָא זיא'ס

 רָאנ ,םיא ןופ זיולב טשינ ןוא ןטנרעלעג ןשידיי ןסיורג ןופ ץרַאה סָאד ןעג

 -- רעטכָאט רעטסגניי ןייז ןופ םעלַא רַאפ ןוא החּפשמ רעצנַאג ןייז ןופ

 ,הרש

 ןוא (1842 ןיא) טַאהעג הנותח יקסמינַאלס טָאה עקַאט ריא טימ

 ַא ךיוא רָאנ ,ןירעטיײלגַאב-סנבעל עיירטעג ַא זיולב טשינ ריא ןיא ןענופעג

 -רעּפ טשרעהַאב ןכַארּפש ערעדנַא רעסיוא טָאה סָאװ ,יורפ עטעדליבעג

 ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רעד ןיא טנװַאהַאב ןעוועג ,שיזיוצנַארפ טקעפ

 רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא טייקטנעָאנ עלעוטקעלעטניא ריא .,רעטַאעט

 -רעד םיא ןבָאה ,ןַאמ ןופ טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעכעלטפַאשנסיוװ

 ןעמדיוו ךיוא רָאנ ,ןעגנושרָאפ ענייז ןרעטיירבוצסיוא זיולב טשינ טביול

 ,גנוגעווַאב-הלכשה רעד ךיז

 ןשירַאצ ןטימ טפַאשטנַאקַאב ןייז סיוא רע טצונ רעטנרעלעג סלַא

 ףיוא שינעבילרעד ַא טמוקַאב ןוא שטיװעיקסַאּפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג

 ."הריפצה; ןעמָאנ ןרעטנוא טפירש-טַאנָאמ-הלכשח ןַא ןבעגוצסױרַא

 ןגיוצעגוצ טָאה לַאנרושז ןופ רעטקַארַאכ רעכעלטפַאשנסיװ:-ןייר רעד

 -ער-גנערטש יד ןופ ייס ,רעקיטַאּפמיס ןוא םיליכשמ יד ןופ ייס ,רענעייל

 ,ןדיי עזעיגיל

 יװ ,רעדנוו עכלעזַא ןגעוו ,יקסמינָאלס גילעז םייח ןופ ןעלקיטרַא יד

 ןענישַאמ עשיטַאמעטַאמ ,עירטקעלע ,ןענָאלַאב ,ןענישַאמ-ףמַאד ,ףַארגעלעט
 עלַא ןשיווצ גנוריסערעטניארַאפ עטיירב ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה ערעדנַא ןוא

 רעקיטכעמ ַא ןרָאװעג ןענייז ייז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 ןוא .טפַאשנסיװ ןוא ערעל וצ עקיבױלג יו עכעלטלעוו יד רַאפ לומיטס

 ,םימכח ןוא םינואג ,דומלת ןפיוא ךיוא ןפורַאפ ךיז טָאה יקסמינָאלס יו ױזַא

 זיא םורַא ױזַא .ןזיירק עלַא ןיא ןעמונעגפיוא שיטסַאיזוטנע ןרָאװעג רע זיא

 וצ ןזיוװַאב טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא ליכשמ רעטסעטכַאעג רעד ןרָאװעג רע
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 רעטלַא רעשידיי רעד ןופ עלופטרעוו ןוא ענעטירשעגרָאפ סָאד ןדניברַאפ
 ןשיאעּפָאריײא ןוא טפַאשנסיװ רענרעדָאמ רעד טימ עיצידַארט ןוא רוטלוק

 ,קנַאדעג

 םידימלת ענייז ךיוא יו ,ןיקסמינָאלס טביולרעד טָאה ןעטניס רעד טַא

 -ידיי עשירעבױלגרעבַא ,ענענַאטשעגּפָא יד ןעניוועג וצ ,רעקיטַאּפמיס ןוא

 -עה ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה עכלעוו ,טּפַאשנסיװ רעד רַאפ ןסַאמ עש

 -רעביא טָאה סָאװ ,רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןראועג ןוא (תוסרוקיּפַא) עיזער

 ,ןבעל עצנַאג סָאד טרעקַאעג

 יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיירַא יקסמינָאלס גילעז םייח זיא ךיוא רַאפרעד

 ןלױּפ ןיא הלכשה רעד ןופ ןרענָאיּפ עלעניגירָא ןוא עסיורג

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ געו םעד טרעטסַאלפעג טָאה רע

 וצ קנַאדעג ןשידיי ןופ גָארטײב םעד רַאפ ,טפַאשנסיװ ןוא רוטלוק רעשידיי

 ,רוטלוק רעכעלטלעוולַא רעד
 ,ןטעָאּפ עשידיי עדַאיעלּפ רעסיורג רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןיוש בָאה ךיא

 ,טקעריד ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עטנרעלעג ןוא רעקירָאטסיה ,רעביירש

 ,גנוגעווַאב-הלכשה רעד ןופ טקערידמוא רעדָא

 ןוא טכיל ןופ גנוגעװַאב עשידיי יד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל רעבָא

 -ימָאנָאקע ןוא עשירעפעש-רוטלוק עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה גנורעלקפיוא

 טקריװעג ךיוא טָאה יז .רעקלעפ עשיאעּפָאריײא עלַא רַאפ גנוטיידַאב עש

 ,ןלייט-טלעוו ערעדנַא ןיא

 עסיורג ןופ ןעמענ ןענעכערסיוא סָאד ןעמונּרַאפ טלָאװ ץַאלּפ ליפ וצ

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,רעקיטילָאּפ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,רעביירש ,עטנרעלעג

 ןוא רוטלוק רעד ןיא ןבירשעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ

 ןוא עכָאּפע-הלכשה רעד ןיא רעקלעפ עשיאעּפָארײא-ברעמ יד ןופ ןבעל

 .רעטעּפש

 ןופ גנוקריווסיוא רעד ףיוא ןלעטשּפָא לעיצעּפס טנייה ךיז ליוו ךיא

 גילעז-םייח .רוטלוק רעשילוּפ רעד ףיוא ,םידימלת ערעייז ןוא םיליכשמ יד

 -ידיי לָאצ עקיזיר ַא .ןלױּפ ןיא ןפַאשעג ןוא טבעלעג ךָאד טָאה יקסמינַאלס

 ,רוטלוק רעשילױּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןײרַא ייז ןעמענ עש

 : קיטילָאּפ ןוא קימָאנָאקע

 ייס ןײרַא ןענייז (רָאדָאעט ףָאטשישזק קירנעה) ץילּפעט החּפשמ יד

 -יורג ןופ רעמיטנגייא סלַא ,קימָאנָאקע רעד ןיא ייס ,טפַאשנסיוו רעד ןיא

 עטעדליבעג ,ןטלַאטשנַא-סגנורעכיזרַאפ ןוא ןקירבַאפ ,קנעב-סלדנַאה עס
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 ןופ רעטָאפ רעד) סנַאיַאפ ןַאילימיסקַאמ .ןטַאנעצעמ-טסנוק ןוא ןשטנעמ

 -ספיש ַא ןופ רעמיטנגייא רעד ןעוועג זיא (רעקימעכ ןוא רעקיזיפ ןטמירַאב

 .ץעלָאס ןפיוא ןטַאטשרַאוװ-יוב-ףיש ןופ ןוא לסייו רעד ףיוא טפַאשלעזעג

 טשינ ןענייז (1 גרעבלעװַאװ ןוא סנָאסנַאטַאנ ,סגרעבנענָארק יד

 טפַאשנסיװ ןופ ןטַאנעצעמ ךיוא רָאנ ,רעלעירטסודניא ןוא ןריקנַאב זיולב

 .?קעטָאילביב רעװעשרַאוו; רעד ןופ ןוא

 סלַא עידעּפָאלקיצנע רעשיליוּפ רעד ןיא טרירוגיפ ןָאסנַאטַאנ בוקַאי

 ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ רָאסעּפָארּפ רעטעּפש ,רעקימעכ רעטמירַאב

 רעד גַאלרַאפ סנָאסנַאטַאנ קירנעה זיא ה"י ןט-19 ןופ ןרָאי רעק-60 יד ןיא

 ווו ,םיליכשמ עשידיי יד רַאפ בולק ַא קיטייצכיילג .עשרַאװ ןיא רעטסערג

 ןופ ןכַארּפש עלַא ןיא סעיצַאקילבוּפ עשיטסיאַאדוי עלַא ןעמוקַאב ןָאק ןעמ

 ,טלעוו רעד

 טדנַארבלעגרָא לאומש ליכשמ ןופ גַאלרַאפ רעד ןוא גנולדנַאהכוב יד

 רעשילױוּפ ןופ סיזַאָא ןַא ה"י ןט-19 ןופ ןרָאי רע-50 ,רע-40 יד ןיא זיא

 ןופ ענייא) ?עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא; יד סױרַא ךיוא טיג רע .רוטלוק

 -גרעלעג עטמירַאב טקיטפעשַאב רע עכלעוו ייב (עטסערג ןוא עטשרע יד

 גנוקעדטנַא סגרעבנעטוג טייז ,ןדיי ןענייז ,רפסה-םע סלַא .רעביירש ןוא עט

 -עגירעכיב ייס .ןעיירעקורד ייס ןפַאש סָאװ ,עטשרע יד ןזעוו-קורד ןופ

 ,גָארּפ ,םַאדרעטסמַא ,קידענעװ יווװ ,עּפָארײא ןופ רעדנעל ליפ ןיא ןטפעש

 רעדיל ענייז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןגעוי טנָאמרעד שטיוועקצימ .ןילבול ,ענליוו

 -עדלָאג יד ךיז טיצ ןשטיװָאקטרָאמ זיב ןטצרַא ןופ .עטיל ךָאנ טלגומשעג

 -ּפָא ןשידיי ןופ רעגעלרַאפ ןוא רעלדנעהכוב עשיליוּפ עסיורג ןופ טייק ענ

 ,םַאטש

 די רעד ןפַאשעג טָאה עשרַאװ ןיא קעטָאילביב-ײל עטשרע יד

 טלעװ עיינ ףיוא גנילירפ לַאכימ ןוא דזַאיעשּפ ףיוא דַאבסלרַאק רָאדיזיא

 .(ה"י ןט-19 ןופ ןרָאי רעק-50 יד ןיא) 9

 ןעוועג סרעלדנעהכוב עשיליוּפ 24 ףיוא עשרַאװ ןיא ןענייז 1840 ןיא,

 .ןדיי 5

 לצעג ןעועג זיא עשרַאװ ןיא רַאװקיטנַא רעשיליוּפ רעטשרע רעד

 עשינכעט עטמירַאב יד טעדנירגעג טָאה גרעבלעווַאו טילַאּפיה (1

 יז ןעו 1951 זיב טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,(1895) עשרַאװ ןיא לוש-ךיוה

 .קינכעטילָאּפ רעוועשרַאוו רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןרָאוװעג זיא
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 ךשמ ןיא טָאה 18 טַאטשנעירַאמ ףיוא זיוה ןייז .(1841-1773) ןײטשצלַאז

 םיכַאָאי יו ,רעביירש ןוא עטנרעלעג עשילױוּפ ליפ טנידעג רָאי 50 ןופ

 .ַא .ַא ןשטיוועצמעינ ןַאילוי ,ןלעוועלעל

 -יזומ ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ,ןטעָאּפ ,רעביירש ןופ המישר עגנַאל ַא

 ןבירשעגנייא ךיז ןבָאה ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ עטנרעלעג רעלָאמ-טסנוק ,רעק

 ןענעכערסיוא רימָאל .הפוקת הלכשה רעד טייז ,רוטלוק רעשילױּפ רעד ןיא

 : עסיוועג

 ןוא ,רַאהזוַארק רעדנַאסקעלַא ,שטיװָאלּפמוג קיוודול :רעקירָאטסיה

 .א"א ןַאמסלעדנַאה לעצרַאמ ,יזַאנעקשַא ןועמש רעטעּפש

 יצירוַאמ ,טַאלבנעזָאר ףעזוי .פָארּפ ,רעזטיר דרַאוװדע .פָארּפ : ןטסירוי

 .א .א שטיװָארַאליה-םוַאבסונ ,גַאלשנעבוַאט לַאפַאר ,טדרַאהרעלַא

 ןעזייאלעגיב קירנעה ,לעקנערפ שָאנַאי :רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל

 .א .א רעניילק שוילוי .ּפָארּפ (לַאמכָארק ןמחנ ןופ לקינייא ןא)

 ןבירשעג טנגוי רעד ןיא) ,ָאקשטַאלק ןַאילוי : רעקיטירק-רוטַארעטיל

 ןיװטרָא ּפָאטסָא ,ןַאמדלעפ םלעהליוו ,רעניוו ןָאעל ,(שיאערבעה ןיא רעדיל

 ,א .א

 -גטימ) ןייטשקיד לאומש ,יקסמינָאלס גילעז-םייח : רעקיטַאמעטַאמ

 ,וַאדנַאל דנומדע ,ןייטשנעטכיל ןָאעל ,(עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעד ןופ דיל

 .ערעדנַא ןוא זוַאהנייטש ָאגוה

 -סידַאלוװ ,ןָאסרעב רוטרַא ,ןָאסלעװָאכ ,ןָאסלעכימ טרעבלַא : רעקיזיפ

 ,ןָאסנַאטַאנ ווַאל

 טּפיױה רעד ןופ רָאסעּפָארּפ) רעגרובסַארטש דרַאװדע : רעקינַאטָאב

 (קרעװ ליפ ןופ רבחמ ,ָאב ןוא ןעי ןיא רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא לוש

 .ערעדנַא ןוא (טעטיזרעווינוא רעגרעבמעל ןופ רָאסעּפָארּפ) םואבסונ ףעזוי

 לָארַאק ,לעקנערפ טנומגיז ,ָארַאק קירנעה ,ןָאסנַאטַאנ בוקַאי : רעקימעכ

 ,ערעדנַא ןוא סנַאיַאפ

 ,טדלָאהנעגוט :רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא ןדיי לָאצ עסיורג ַא

 ,יקסווָאקטיב-גרעבמָארב (ינָאטנַאק עגנַאל ,טנָאמלעב ,יקסנינול ,ןאסרעב

 ןוא רַאהסוַארק ,ָאקשטַאלק ,ןַאמדלעפ :עטנָאמרעד ןיוש יד ןוא רעצנַאש

 ,ןילטיוו ,ןורטסַאי ,(ינָאטנַא) יקסמינָאלס ,ןַאימשעל ,םיוווט ןַאילוי רעטעּפש

 ,ערעדנַא ןוא יקסווָאקירטס ,יקצינדור ,קישזַאװ

 -יפ ,ןייטשניבור ,ןַאמרעבוה ,יקסוװַאינעיװ ,יקסוװָאדנַאװעל : רעקיזומ

 .ערעדנַא ןוא רעצלעמ ,יקסווָאדָאג ,ןָאסגרעב ,גרעבעלעט
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 -זניג ,יקסלָאקָאטנַא ,ַאנוק ,בילטָאג ,יקסװעשטַאכָאס : רעלָאמ-טסנוק

 .ערעדנַא ןוא קיסָאנ ,רעסעל ,גרעבנעשריה ,גרוב

 -עג עשיליוּפ ןופ המישר יד ןעיצ טנָאקעג ךָאנ ךיא טלָאװ גנַאל

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ,רעפעש-רוטלוק ןוא עטנרעל

 ןופ ליפ ,תמא .גנוגעווַאב-הלכשה רעד ןופ טקערידמוא רעדָא טקעריד

 טעװ רענייק רעבָא ,טדמשעג וליפַא עסיוועג ,טרילימיסַא ךיז ןבָאה ייז

 יָאלָאק רעייז טשינ ,םַאטשּפָא ןשידיי רעייז טשינ ןענעקיײלּפָא טשינ ךָאד

 טעװ רענייק .רוטלוק רעשילױּפ ןוא רענײמעגלַא רעד רַאפ גָארטיײב ןלַאס

 -עטש יד טצעזעצ טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב-הלכשה יד זַא ,ןענעקיײלּפָא טשינ

 ןופ טכיל עסיורג סָאד טכַארבעגנײרַא ןוא ָאטעג ןשידיי ןופ ןעמיוצ עקיכ

 ןסירעגסױרַא ,קנַאדעג ןשידיי םעד טריזימַאניד טַאה ערעל ןוא טפַאשנסיוװ

 עקיטכעמ םיא ןבעגעג ןוא םזיטַאנַאפ ןוא קיטסַאלָאכס ,רעטלַאלטימ ןופ םיא

 ,םעטָא ןטיירב ןוא לגילפ

 ןשידיי ןופ רוטלוק יד ןביוהעג ,םורַא ױזַא ,טָאה גנוגעווַאב-הלכשה יד

 -ָאטיױא ןוא גנוטיידַאב ,דובכ ,טרעוו ןכעלטלעװלַא ןייז ןביוהעג ןוא קלָאפ

 ,טעטיר

 טכיל ןופ גנוגעװַאב רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ עסיורג יד ןופ רענייא

 זיולב טשינ טָאה רע .יקסמינָאלס גילעז םייה ןעוועג זיא גנורעלקפיוא ןוא

 -רעביא טייקיטעט רעשילכשה ןוא רעכעלטפַאשנסיװ רעכעלנעזרעּפ ןייז טימ

 רע ןליוּפ רַאפ ייס ,קלָאפ ןייז רַאפ ייס ןטרעו עכעלברעטשמוא טזָאלעג

 ןערב ןבלעז םעד טימ טָאה סָאװ ,םַאטש ַא טזָאלעגרעביא ךיוא טָאה

 דובכ ןכעלשטנעמ ,סערגָארּפ ןוא טכיל ןגָארט ןופ קרעוו ןייז טריאוניטנָאק

 ,ץלָאטש ןוא

 "רַאװ רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא יקסמינָאלס ווַאלסינַאטס --- ןוז ןייז

 טניירפ עטסטנעָאנ ענייז ןופ זיירק רעד .רעטנרעלעג ןוא רָאטקָאד רעוועש

 יצַאנגיא ,עגנַאל ינָאטנַא ,סורּפ וװַאלסעלָאב יוװ ,רעביירש ןופ ןענַאטשַאב זיא

 -גַאיד ןטוג סלַא זױלב טשינ טעטכַאעג םיא ןבָאה עכלעוו ,יקסנילָאב

 .שטנעמ ןגולק ןוא ןקיצרַאה סלַא רָאנ ,רעקיטסָאנ

 -שיריטַאס ןוא םזינַאמוה ןפיט ,המכח ןייז טקיביײארַאפ טָאה סורּפ

 "עג רעד ןיא ,ןטײקכַאװש ערעייז ןוא ןשטנעמ וצ גנַאגוצ ןשיטסירָאמוה

 ןַאמָאר ןטמירַאב ןייז ןופ ןדלעה יד ןופ םענייא ,ןַאמוש ר"ד ןופ טלַאטש

 ,ַאקלַאל,
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 זױלב טשינ טָאה רעביירש רעשיליױּפ רעויסערגָארּפ ,רעסיורג רעד
 ,טנרעלעג םיא ןופ ליפ ךיוא רָאנ ,טניירפ ןוא רָאטקָאד ןייז טרעדלישעג טוג

 ןייז טימ טרעבױצַאב םיא טָאה (יקסמינָאלס ווַאלסינַאטס) ?ָאיסַאטס;

 רעטפושיכרַאפ ַא ןרעה רע טגעלפ ןהעש עגנַאל .טייקרעטייה ןוא עיצידורע
 -למ עשידיי יד , קרעװ סויווַאלּפ ףסוי רעביא ןריפסיוא עשירָאטסיה ענייז

 -דנַא טסיצילבוּפ ןוא טעָאּפ ןופ גנוצעזרעביא רעשיליוּפ רעד ןיא "המח

 רעד ןיא טײקטנװַאהַאב ןייז ןרעדנוװַאב טגעלפ רע .יקסוועיָאמעינ יעשז

 -יא טכייל טגעלפ רע עכלעוו ןופ ,לביב ןוא רוטַארעטיל רעטלַא רעשידיי

 ,(2 ןרעצנעּפס ןופ ?עיּפָאזָאליפ רעשיטעטניס; רעד וצ ןייגרעב

 ןעועג רעבָא ןענייז ,ןסורּפ ןגיוצעג ןטסקרַאטשמַא טָאה סָאװ ,סָאד

 ןייז ןופ (ןעטָאדקענַא עשיטסירָאמוה) "ןלַאװַאק  עשיריטַאס-קיסייב יד

 ,טניירפ ןקיניזפרַאש

 םירפס "עקילייה; יד ןופ המכח עשידיי יד ןעניפעג ייז ןיא טָאה ןעמ

 טָאה ,ליכשמ רעד ,גילעז םייח עכלעוו טימ (ןרָאטנעמָאק) םישרדמ ןוא

 ,טצונַאב טיירב ךיז

 ןיא ליומ וצ ליומ ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז "ןלַאװַאק , יד ןופ ליפ

 -כעלעג ןקיכליה קידנפורסױרַא ,ןרעפס-ןטנעגילעטניא רעװעשרַאװ יד

 ,טייקרעטייה ןוא רעט

 רעקנַארק ַא סרעייז וצ ?ָאיסאטס; ןפורעג טניירפ ןבָאה לָאמנייא

 .ןיטנַאנרעװוג

 ןיא טמיורעגנייא םיא יז טָאה ,ןכוזרעטנוא ןעמונעג יז טָאה רע ןעוו

 יז סָאװ ,טסעטָארּפ סלַא רָאנ ,קנַארק טשינ ןיב'כ ,רָאטקָאד רעה ,, : רעיוא

 טָאה םעד ףיוא ."ןײרַא טעב ןיא טגיילעג ךיז ךיא בָאה טשינ רימ ןלָאצ

 ַא ךייא טקור ,ןיליירפ עקידענג, :טרעפטנעעג "רָאטקָאד ןַאּפ , רעד ריא

 ."טשינ ךיוא ייז ןלָאצ רימ לייוו ,ךייא ןבעל ןגיילוצ ךיז לע ךיא ,עלעסיב

 טָאה טסירעפַא ןטמירַאב ַא ןטלָאשעג טָאה רחוס רעסיוועג ַא ןעוו

 ,ןטלעש וצ םיא טכער טָאה ריא , : גנוקרעמַאב ַא טכַאמעג םיא "ָאיסַאטס;

 ?דישרעטנוא רעניילק ַא זיא עדייב ךייא ןשיווצ רָאנ

 רעטייױוצ רעד ןופ גַאלָאיצַאס ןוא ףָאזָאליפ רעשילגנע רעטמירַאב (2

 .טרעדנוהרָאי רעט-19 טפלעה
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 לָאמ ייווצ ךיז טָאה רע , :טגָאזעג רֶע טָאה ןטדמשעג ַא םענייא ןגעוו

 ."ןעמונעגנָא טשינ ךיז טָאה דמש רעטשרע רעד לייוו ,ןדמש טזומעג

 -סיוא וויסלוּפמיא ,יירעגירק ַא תעשב טָאה רעטנַאקַאב ַא רענייז ןעוו

 : טגָאזעג "ָאיסַאטס , םיא טָאה ,"רע רעדָא ,הטוש ַא ןיב ךיא רעדָא? : ןגירשעג

 ." רעדָא סָאװרַאפ;

 רעטנרעלעג ,רעלייצרעדןטָאדקענַא ןוא רעלציוו רעקיסייב רעד טָא

 עכעלשטנעמ טימ .המשנ עכעלשטנעמ-ףיט ַא טגָאמרַאפ טָאה ,רָאטקָאד ןוא

 ,עלשיװָאּפ ןופ ןטנעיצַאּפ עמערָא "ענייז, ןעמענמורַא רע טגעלפ דיילטימ

 ַא ןיולב טשינ ןעזעג םיא ןיא ןבָאה עכלעוו ,(5 עקרַאװ ןוא וװָאקַאינרעשט

 ןלייה זיולב טשינ ייז טגעלפ רע .שטנעמ ןקיצרַאה ,ןטוג ַא רָאנ ,רָאטקָאד

 ,לעירעטַאמ ןפלעה ךיוא רָאנ ,טלעג ןָא

 ןדנובעג ןעוועג סיואכרוד רע זיא (גילעז-םייח) רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ

 ןעזעג סע טָאה רע .טלעו רערענעש ,רערעסעב ַא ןופ ןלַאעדיא יד טימ

 רעד ןופ .םַארגָארּפ ןטיול ,ןלױּפ קיגנעהּפָאמוא ןַא וצ ןעגנובערטש יד ןיא

 ,(ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס רעשיליופ) .ס .ּפ .ּפ

 6 עלאצעינ ףיוא ,לַאז-עטרַאװ רעשיניצידעמ ןייז זיא ךיוא רַאפרעד

 רעוט יד רַאפ טקנוּפ-ףערט רעטריריּפסנַאקרַאּפ ַא ןרָאװעג ,עשרַאװ ןיא

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 (6 קעװָאלס יװ ,"ּפעק-ןּפרַאק , עכלעזַא ןקיטכענ טּפָא ךיוא ןגעלפ טרָאד

 םעד ןגעוו טנַאמרעד רעטעּפש ךיוא ןבָאה ייז .ןיילַא יקסדוסליּפ ףעזוי ןוא

 .ןרַאומעמ ערעייז ןיא

 םעד ףיוא "גיוא ןַא ןפרָאװעג , ןבָאה "טניה-ריּפש; עשירַאצ יד

 ןיא סעזיווער עטכירעגמוא ןכַאמ ייז ןגעלפ טפָא רָאג .רָאטקָאד "ןקיפיפ

 ,זיוה ןייז

 עקיטכעדרַאפ ,ןטנעמוקָאד עמייהעג ,רעוװעג ןופ טרָא ןפיוא רעבָא

 -טנַא ,-טשינ ןופ טָאדקענַא ןוא ץיוו ןקיסייב ַא "ןעניפעג , ייז ןגעלפ ,רעכיב

 .(קישטווָאטנוב) ?קינלָאמַארק; ןשילוּפ ?ןטקעד

 .טײקמערָא יד טבעלעג טָאהיס ווו ,עשרַאו ןופ טָאטשרַאפ 5

 :המחלמרַאפ ןיא רעטסינימ-רעימערפ ןעוועג טיי עסיױועג ַא 6

 בילוצ דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ,1935) טױט סיקסדוסליפ ךָאנ ,ןליוּפ ןקיד

 .רעגַאל-עיצַאנַאס ןיא ןשינעסייר
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 ןשירפ םייב ,קעזנָאװָאּפ ףיוא 1916 גָאט-רַאורבעפ ןקיטסָארפ ַא ןיא

 ליכשמ ןסיורג ןופ ןוז םעד -- רעטקָאד רעװעשרַאװ ,ןטבילַאב ןופ רבק

 -ערַאפ ענייז ןופ ץנערק-ןעמולב ליפ ןשיווצ זיא --- יקסמינָאלס גילעז םייח

 ןופ, :טפירשפיוא ןַא טימ רענייא ןעוועג ,םירבח-ספמַאק ןוא טניירפ ,רער

 ,?ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד
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 גילעז םייח ןופ לקינייא סָאד -- יקסמינַאלס ינָאטנַא טעַאּפ רעד

 :יקסמינָאלס ינָאטנַא טביירש (1 רעטָאפ ןגעוו ןעגנורענירעד ענייז ןיא

 ַא החּפשמ ןיימ ןיא ךיז טיצ טרעדנוהרָאי ןבלַאהטרעדנַא רעכעה;

 (.ג .ט ןרעטש םהרבא) עדייז-רעטלע ןיימ .עיצידַארט עכעלטפַאשנסיוװ

 ,?טפַאשלעזעג-סטפַאשנסיװ רעכעלגינעק , רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא

 רטָאיּפ ,עוװענ ןיימ ,לקינייארוא ןייז .ןצישַאטס ךרוד טרָאד טריפעגניײרַא

 ךיא ,ןָאברָאס ןופ רָאסעּפָארּפ ,רעקימעכָאיב רעטמירַאב ַא זיא ,יקסמינָאלס

 טשינ ךיז לָאמנייק בָאה'כ ןוא החּפשמ ןיימ ןופ עיצידַארט יד ןטַארַאפ בָאה

 ןבָאה החּפשמ ןיימ ןיא רענעמ יד .דלוש ןופ ליפעג ןסיוועג ַא ןופ טיײרפַאב

 -ַארּפ םעד רַאפ טעברַאעג ,טלייהעג ןבָאה ייז .ןשטנעמ טנידעג קידנעטש

 ,ןטרעוו עטערקנָאק ןפַאשעג ,טפַאשנסיװ רעד ןופ סערג

 רעזדנוא ןעמוקפיונוצ ךיז טעווס ןעוו ,טלעו רענעי ףיוא לָאמַא;

 ןיא ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,גנערטש ןגערפ ךימ ןוא טַאר-ןעילימַאפ

 רשפא .גנוקידייטרַאפ ןיימ ףיוא ןבָאה טשינ ךס ןייק ךיא לעװ ,ןבעל ןיימ

 עניימ ןופ ץרַאה סָאד ןריר וצ ןבעגעגנייא רימ ךיז טָאה לָאמַא זַא ,סָאד

 לָאז גנורעלקרעד יד זַא ,טשינ ביולג ךיא ,ןכַאל ייז ןכַאמ רעדָא ,רוד-ינב

 ."סיקסמינָאלס יד ןופ ןַאלק ןכעלטפַאשנסיו םעד ןרעטייהפיוא

 ןעמ טביירש 1959 ןופ עידעּפָאלקיצנע רעשיליוּפ רעניילק רעד ןיא

 -קַארַאכ רעדיל ענייז .(1895 .בעג) טעָאּפ ַאק : יקסמינָאלס ינָאטנַא ןגעוו

 רעשיטסינַאמוה רעד ןיא גנורישזַאגנַא ,קנַאדעג ןופ טייקפיט טריזירעט

 "לַאדעמ ןופ טייז ןייאג ךוב ןופ לטיּפַאק ַא -- ?רעטָאפ ןיימ ןגעו (4

 .569 טייז 1971 עשרַאוװ --

199 



 -ַאפיטנַא ןוא ןשיטַארקָאמעד ןיא קיטַאמעלבָארּפ רעכעלטפַאשלעזעג ןוא

 -עפ ןוא רעקיטירק-רעטַאעט ַא ..רעביירש-עידעמָאק ַא .טסייג ןשיטסיש

 ,טסינָאטעיל

 -טַאנָאמ ןופ רָאטקַאדער המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ טייצ ןיא

 רוטלוק רעשיליױוּפ רַאפ טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד ,"ןליוּפ-יינ; טפירש

 ; רעכיב .ןיארַאפ-ןטַארעטיל ןשילוּפ ןופ טנעדיזערּפ 1956 טייז ,ןָאדנָאל ןיא

 ,"חרזמ ףיוא געוו רעד , ,"עיזעָאּפ ןופ העש ַא; ,"גנילירפ רעצרַאוװש רעד ,

 -גוהרָאי רעד , ,"טניוו ןוא שַא; ,"םרַאלַא, ,"ןטַארק ןָא רעטצנעפ סָאד;

 ."הלּפמ ןופ טרעד

 וצ ריפניירַא םעד ןיא ךיז ןגעוו טביירש ןיײלַא יקסמינָאלס ינָאטנַא

 טייהנזעװנָא עטנענַאמרעּפ יד; :"לַאדעמ ןופ טייז ןייא, ךוב טצעל ןייז

 זיא רע זַא ,טשינ טיײדַאב ןשינעעשעג ןופ ענעצס רעד ףיוא רבחמ ןופ

 ,"לָאר ןייא ןיא ןטָארטעגסױרַא

 ,קישטדוסליּפ ַא ,טסילַאקידניס ,טסיכרַאנַא ןַא ,ייר רעד טיול ,זיא רע,

 וצ רעביא רע טייג (2"קסירב ןינע; םעד ךָאנ רעגַאל סיקסדוסליּפ ןופ

 רעביא טסייר רע .עיצַארגימע ףיוא רע זיא גירק ןכָאנ ,עיציזָאּפָא רעד

 -וצנײרַא ָאד ידכ ,דנַאלמייה ןייז ןיא קירוצ טמוק ,עיצַארגימע רעד טימ

 ,(ןשינעדנעטשרַאפסימ) .סעיסרעוװ-ָארטנָאק ענעדישרַאפ ןיא ןלַאפ

 םייח ליכשמ ןסיורג םעד ,ןדייז ןייז ןופ קעװַא טייו רעכיז זיא רע

 ןייז ,טסייג ןייז ןטַארַאפ טשינ לָאמנייק טָאה רע רעבָא ,יקסמינָאלס גילעז

 ךיוא טָאה רע .ץלָאטש ןוא דובכ ןכעלשטנעמ ,תמא ,טכיל וצ גנובערטש

 ,ץנעגילעטניא ,המכח ,עריטַאס עקיסייב ןייז : םיא ןופ ןעמונעגרעביא ליפ

 ,םזינַאמוה ןוא םזיטַארקָאמעד ןפיט םעד םעלַא רַאפ רעבָא

 ןעמ ןָאק ,גנופַאש עשירַארעטיל ךייר ןייז ךָאנ טגלָאפ ןעמ ןעוו

 ןשינעעשעג עקיטרַאנדישרַאפ ייב ,תופוקת עלַא ןיא זַא ,ןלעטשטסעפ

 ,1930 ןיא ,גנוריגער-יקסדוסליּפ רעד ךרוד ןריטסערַא םעד ךָאנ}2

 ןעמ ווו ,גנעטסעפ רעקסירב רעד ןיא ייז ןצעזנייא ןוא רעריפ-עיציזַאּפָא יד

 עכלעזַא ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .שילַארָאמ ןוא שיזיפ טקיניײּפעג ייז טָאה

 .ס.9.9) יקצילרַאב ןוא ןַאמרעביל (ייטרַאּפ םירעיּפו ,סָאטיװ יװ ,ןשטנעמ

 ,א"א
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 ץלַא רע טייג ןיז םעד ןיא .סערגָארּפ ןופ רעגַאל ןיא קידנעטש רע טייטש

 ,רעטייוו

 םעד רעטנוא רע זיא ,שטנעמ רעגנוי סלַא ,ןרָאא רע-20 יד ןיא

 "טנַאדנעמָאק} םעד ןוא עיײּפָאּפע-ןענָאיגעל רעד ןופ סולפנייא ןקרַאטש

 ןלױּפ קיגנעהּפָאמוא ןַא רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,(יקסדוסליפ)

 "וצ ךיז ןלעװ טימ ,גנופַאש ןייז ןיא ּפֶָא ךיוא ךיז טלגיּפש דָאירעּפ רעד

 ןעמַאטש דָאירעּפ םעד ןופ .הביבס רעכעלטנייפ ןוא רעדמערפ ַא וצ ןסַאּפ

 .קלָאפ ןשידיי םוצ עכעלטנייפ סלַא טלַאה ןעמ עכלעוו ,"לרעּפ יד , ךיוא

 טעװ ,טינשּפָא-טייצ םעד ןופ ,גנופַאש ןייז ןופ רעקיטירק רעוויטקעיבָא ןַא

 עצנַאג ןייז .ןילַא ךיז טימ טפמעק רעטכיד רעד זַא ,ןקרעמַאב רעבָא

 -קריוו ןייז ,קיטע ןייז דמערפ זיא סָאװ ,םעד ןגעק ךיז טריטלָאװער רוטַאנ

 ,גנולעטש ןוא קנַאדעג ןכעל

 דיל עטמירַאב סָאד שיליוּפ ןיא רעביא רע טצעז 1927 ןיא ןיוש

 עשילוּפ עשירַאטעלָארּפ-רענָאצולָאװער ליפ ."סקניל , יקסוװוָאקַאיַאמ ןופ

 -עגרעביא ןבָאה ערעדנַא ןוא יקסוועינָארב ,קַאנרעטסַאּפ ןָאעל יװ ,ןטעָאּפ

 ןייז ןיא ןעגנורדעגניירַא טשינ ףיט ױזַא זיא רענייק רעבָא ,"סקנילק טצעז

 -עזרעביא יד ךיוא ןוא .יקסמינָאלס יו ,םזיטרַא ןוא קיטעַאּפ ,טלַאהניא

 ױזַא טָאה סָאװ ,רעצעזרעביא רעד .ןבילברַאפ זיא ,עטסעב יד סלַא ,גנוצ

 -ולָאװער ןשיטעיװָאס ןטסערג ןופ סָאטַאּפ םעד ןעגנוזעגסיוא לופטכַארּפ

 -ירעד טרעפטנע רע .ןקָארשרעד ןיײלַא ךיז סיוא טעז טָאה ,טעָאּפ ןרענַאיצ

 .ןכעלרעגריב ַא טימ ,שרַאמ ןרענָאיצולָאװער סיקסווָאקַאיַאמ ףיוא רעב

 : ףור סיקסווָאקַאיַאמ ףיוא

 סטכעלש ןגעק ףמַאק םוצ סיורַאפ;

 ! גניז טנייה למיה םוצ ןָאפ רעטיור

 ? סטכער ףיוא רעדיוו טרָאד טנַאּפש רעוו

 ! סקניל ! סקניל ! סקניל

 :(?!רעכעה , דיל ןייז ןיא) יקסמינָאלס טרעפטנע

 טקיניײרַאפ ןענייז רימ ,

 ,רוּפרוּפ ןייק טימ טשינ

 ,ןָאפ ןשיטציווָאס טימ טשינ

 ,םיור ןכעלדנעמוא ,ןטלַאק טימ רָאנ

 ! דרעפ ענעלָאטש יד טלטָאז
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 ,ּפָאלַאג ןלופ ןיא ןעגנירּפש רימ

 ,סטכער רעדָא סקניל קיטכיוו טשינ

 ! לָארַאּפ רעזדנוא זיא ! רעכעה

 לא

 יד םיא ןסירגַאב'ס .עשרַאװ ןייק יקסווָאקַאיַאמ טמוק 1927 רָאי ןיא

 ,יקסוועינָארב ,םיווט ייז ןשיווצ .ןטעָאּפ ןוא רעביירש עשיליוּפ עטסערג

 .ןעגנופַאש ערעייז םיא ןענעייל עטצעל יד .יקסמינָאלס

 -נעמַאזצ זיא עכלעוו ,דָאירעּפ םעד ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןיא

 יקסװָאקַאיַאמ טביירשַאב ,"ךיז ױזַא ןרָאפעג ןיב ךיא , ךוב ןיא ןעמונעג

 טרירעג קרַאטש ןעוועג זיא רע .גנופערטפיונוצ רעד ןופ ןקורדנייא ענייז

 רע .ןיקסמינָאלס ךרוד "סקניל, ןופ גנוצעזרעביא רעלופטכַארּפ רעד טימ

 "!רעכעה; רעפטנע ןשיטעַאּפ םעד סערעטניא סיורג טימ טרעהעגסיוא טָאה

 רַאפ , :טעָאּפ ןכעלרעגריב-לַארעביל ,ןשיליוּפ ,ןסיורג םוצ טגָאזעג ןוא

 :ןבעגעגוצ רע טָאה טניירפ עטנעָאנ וצ ."ןביול ערעדנַא ךייא ןלָאז םעד

 ."טנורגּפָא ןייק וצ טשינ טריפ "גרַאב; רעד יצ ארומ ךיא בָאה ,ךעלנעזרעּפ;

 טזָאלעגרעביא סעּפע רעכיז טָאה יקסוװָאקַאיַאמ טימ גנופערט יד

 טָאה רע סָאװ ,סָאד .יקסמָאלס ינָאטנַא ןופ המשנ רערַאבליפ רעד ןיא

 ,ומ רע .ןעגניזסיוא סע זומ רע ןוא ,ןעיירש טמענ ,ךיז ןיא טקירדעג

 -סױרַא ,עקירעגנוה ןענָאילימ ןופ ןגיוא יד ןיא טעמוא םעד טעז רע לייוו

 .ןבורג-ןליוק ןוא סעטוה ,ןקירבַאפ יד ןופ עטרעדיילשעג

 ןיא ןעוו ,1929--1922 סיזירק-טלעוו ןסיורג ןופ ןרָאי יד ןענייז'ס

 ,טײקיזָאלסטעםברַא עמַאזיורג ַא טעוװעשוב רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק עלַא

 ןוא ןעיורפ ערעייז ,רעטעברַא ןופ רעדליב ןעגנערב סקינָארכ-ָאניק יד

 יד, ןענערב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג ,רעדניק

 ןזיירּפ עכיוה ןטלַאהרעד וצ ידכ ,לָאװ ,עװַאק ,האובת "עטַאז

 :יקסמינָאלס טביירש 1921 רָאי ןופ "האובת ןענערב סָאד; דיל ןיא

 ,האובת טימ טצייה סָאװ ,עדַאנַאק ןופ רבח...

 ,לעמ ןייק ףרַאד רענייק זַא ,תמא טשינ

 ,ןטער רעגנוה ןופ ךימ וטסעוו ןרָאק לסיב ַא טימ

 !טיורב ביג
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 !טשינ קורד ! ריטלָאװער ! רעקורד רבח

 ןסע ןענָאט םי ןיא ענעפרָאװעג יד ןגעוו

 ,ךיד טעב גנוציטשרעטנוא ןוא הבדנ ַאזַא

 ,סַאג ןפיוא טגיל סָאװ ,רעדורב ןייד

 .רעגנוה ןופ ןלָאװשעג

 ענייז סיוא טקערטש רע .דנַאלשטיײד טשרעהַאב טָאה םזיצַאנ רעד

 םס רעשיטסיסַאר ןייז .סנבעל עכעלשטנעמ ןענָאילימ ךָאנ טנעה עקיטולב

 "יורג רעד .רעדנעל ליפ ןיא רעגנעהנָא טניפעג ןוא טפול יד טעטסעּפרַאפ

 גילעז םייח ליכשמ ןופ לקינייא סָאד ,טעָאּפ ןוא רעביירש רעשיליוּפ רעס

 .ןגייווש טשינ ןָאק ,יקסמינָאלס

 םילודג ענייז ,םזיצַאנ ןגעק ןעלקיטרַא עלופטכַארּפ עירעס ַא ןיא

 יד ףיוא יקסמינָאלס ףיוא טזייו ,םס ןשיטסיסַאר-שיטימעסיטנַא ןייז ןוא

 םעד "?עיקצַארעטיל ישטשָאמָאדַאיװ, לַאנרושז ןשירַארעטיל ןופ ןטלַאּפש

 ,םזישַאפ םעניורב ןופ ףוצרּפ ןשיטקַאפ

 קלָאפ סָאד טפור ןוא ןליוּפ ןיא רעגנעהנָא ענייז טריקסַאמעד רע

 יי ,טײקמַאזכַאװ וצ

 גערפ ךיא; ,"חומ סגנירעג; ,"דרעפ ןפיוא קעדַאלװ , לקיטרַא ןיא

 :רע טביירש "ןיפערג יד

 זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאק ,ךעלגנוטייצ רעװעשרַאװ עסיוועג קידנענעייל;

 רעקיצנייא רעד זַא ,"ַאנומָאק-ָאדישז; רעד ןופ טנעה יד ןיא זיא ץלַא

 "טע רָאנ ,םזילַאירעּפמיא רעשישטייד רעד טשינ זיא אנוש רעכעלקריוו

 יז . . . עמַאד רערעטלע רעד רַאפ ,ןטַארעטיל עמעוװקַאב-טשינ ,עכעל

 טגייל .(עקניל סָאד) רעיוא סיורג ןייא טימ ,טָאטש רעד רעביא טפיול

 -ַאג םעד ןרעהרעד יז טעוװ רשפא :ןייא ךיז טרעה ןוא קורב םוצ וצ סע

 רעטמירַאב) "?יקסוועינָארב טייר'ס עכלעוו ןופ ץיּפש ןיא ןקַאזָאק ןופ ּפָאל

 .(טעָאּפ רערענָאיצולָאװער רעשיליוּפ

 ןיפערג רעמַאזכַאװ רעד ןרידנעמָאקער רימ,, !רימ ןענעייל רעטייוו

 "םערטסקע) .ר .נ .א ןופ שטיװָארטסעוװליס טַאקָאװדַא ןופ גנורעלקרעד יד

 "ערּפ רעװעשרַאװ רעד ןיא (גנוריּפורג עשיטסישַאפ עשיליוּפ עשיטסיסַאר

 ךיז טָאה ,לַאנָאיצַאנ ןרָאװעג זיא יז רָאנ ןעוו ,עיקַאװָאלסָאכעשט,; : עס

 ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,(יקסמינָאלס רָאפ טצעז) ָאזלַא, ."ןדיי ןופ טײרּפַאב

 עמַאזכַאװ יד , "?לַאנָאיצַאנ ןרָאװעג זיא ,ןרעלטיה ךרוד יז ןריּפוקָא ןכָאנ
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 רָאנ ןלעטש ריא ןלעװ רימ .ןעמיוווט ןגַארּפ רעטנזיוט טלעטש ןיפערג

 עמַאזיױרג יד םורַא טשינ טײקמַאזכַאװ ריא טמענ סָאװרַאפ : עגַארפ ןייא

 ןיא ָאד זיא סעקיטפַאהלקע סעּפע , ? עדנַאגַאּפָארּפ-רעלטיה ,ןליופ רַאפ

 ַא טימ לעלַארַאּפ "םיאנש עטשרמולכ ןגעק ףירגנָא ןכעלגעטגָאט םעד

 ,ןלױּפ וצ עכעלטנייפ ךעלקריוו ,תוחוכ ןגעק "?טעטילַארטיײנ רעכעלטניירפ,

 ,ײרַאברַאב רעשיצַאנ רעד ןופ ןברק רעלעיציפָא רעטשרע רעד ןעוו

 רעד ןעוו ,םזישַאפ םעניורב ןופ לוויטש ןרעטנוא ןיוש ךיז טניפעג ,ןליױּפ

 ,טלעו רעד ןיא ךיז ןזָאל ןוא ןקעטש:רעדנַאװ םעד ןעמענ זומ טעָאּפ

 רע טביירש ,ןדיי ןופ רעקימַאטשּפָא ןוא טסישַאפיטנַא ,טַארקָאמעד סלַא

 ,(1940) ?טּפשמ; דיל סָאד עיצַארגימע ףיוא

 :טרָאד ןענעייל רימ

 (3 עקסלָאװ ןוא ווָאכָארג ,ַאמעב ןופ , . . .

 ,טולב ןופ ןכייט ןיא ןלַאפעג רעדירב

 ,טפמעקעג ןליוּפ רַאפ ןבָאה סָאװ ,יד

 ןעוועג טשינ ייז רַאפ זיא ןליױּפ שטָאכ

 ,עטכערעג ןופ ףָאלש ַא טימ ןפָאלשטנַא טינ ןלעװ ייז

 .עדנעגעל ךרוד טגיוװרַאפ

 עקידעבעל ןייטשפיוא ייז ןלעו םירבק יד ןופ

 ,ןטּפשמ ךייא ןלעוו ייז ןוא

 -ַאנ יד ןגעק ןעגנוקידלושַאב עקידנעלסיירטפיא יד ןופ סנייא

 ?םרַאלַאק דיל ןייז זיא ,ףמַאק םוצ ףור ןוא רעדרעמ-רעקלעפ עשיצ

 ,1939 ןיא עשרַאװ ןטרידרַאבמָאב ןופ ליורג םעד קידנבײרשַאב

 -נייא עריא ןופ םזיאָארעה ןוא טָאטש רעטבילַאב ןייז ןופ ןייוועג םעד

 : ףור ַא טימ רע טקידנע ,רעניווו

 ןוש רעניק טעוו םרַאלַא םעד .({ןָא טמוק'ס !גנוטכַא !גנוטכַא;

 "! טרעיוד םרַאלַא רעד ,ןפורּפָא טשינ

 .לַאטרַאװק-רעטעברַא רעוועשרַאוו 3

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ,עשרַאװ ןיא ָאידַאר רעד טָאה ױזַא 4

 יד ןופ םוקנָא םעד גנורעקלעפַאב רעד רַאפ טגָאזעגנָא ,ףירגנָא יצַאנ

 .ןענָאיוװַא-רידרַאבמָאב
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 םיא ןבָאה קלָאפ עשידיי סָאד ייס ,קלָאפ עשילױּפ סָאד ייס ןוא

 -ַאלפ ַא ןופ ףור רעכעלטפַאשנדײל ַא ןעוועג זיא סָאד .ןענַאטשרַאפ טוג

 ןסיורג ןופ לקינייא ןופ ןוא טָאירטַאּפ ןשיליוּפ ַא ןופ ,טסישַאפיטנַא ןקימ

 עטעדרָאמעג ענייז ןופ ןעמָאנ ןיא ,יקסמינָאלס קילעז םייח -- ליכשמ

 .רעדירב ןוא רעטסעווש

 -ָאיצַאנ ןגעוש לקיטרַא ןייז זיא םעד וצ גנוצנעגרעד עשיגָאל ַא

 טפירש-טַאנָאמ רעשיטנַארגימע רעד ןיא 1942 ןיא ןבירשעגנָא ,"םזילַאנ

 ,ןַאדנָאל ןיא (ַאקסלָאּפ ַאװָאנ) ?ןלױּפ יינ,

 : טרָאד ןענעייל רימ

 טייקרעכיז רעד רַאפ גרָאז ,םזיטָאירטַאּפ ,דנַאלרעטָאפ םוצ עביל,

 ךיז ןעניפעג ,טייקיטכערעג עכעלטפַאשלעזעג ןוא דנַאל םענעגייא ןופ

 טלעטש רעכלעוו ,םזילַאנָאיצַאנ ןטימ טקילפנָאק םענעפָא ןַא ןיא טנייה

 רעטנוא ריא טפרַאװ ןוא טרָא ןטשרע ןפיוא המחלמ רעד ןופ טפַארק יד

 "דיחי ןופ טכער ןוא לַארָאמ יד

 -ַאפ ןופ גנונעקרענָא וצ ןריפ זומ םזילַאנָאיצַאנ רעטנעװקעסנָאק

 ןעיוב םייב לטימ-ליצ סלַא םזירַאטילַאטָאט םעד ןריטּפעצקָא זומ םזיש

 -ַארעד ףיא טכער יד ןענעקרענַא ךיוא ןזומ ,טפַארק עשירעטילימ יד

 ןעמ ןכלעו ןָא טלַאװעג ןרינַאיצקנַאס וצ טריפ סָאד ןוא .ןעגנורעב

 ,"קימַאניד-המחלמ עוויסערגַא ןייק ןעיוב טשינ ןָאק

 ןופ ןעיײרפַאב זדנוא טעוװ גנורעדירברַאפ-רעקלעפ עתמא יד רָאנ;ע =

 ןפרַאד רימ .קיטע רעלַארוטקנוינָאק רעד ןופ לַארָאמ רעטלּפָאד רעד

 רָאנ ןטכַארט טשינ רימָאל רעבָא ,קלָאפ ןשילױּפ ןופ טכער יד ןטיהּפָא

 וצ ןענעכערַאפ טשינ זדנוא לָאז ןעמ ידכ ,ןסערעטניא ערעזדנוא ןופ

 ."טייהיירפ רעד ןופ םיאנוש יד

 ןיא ,ןלױּפ םעיינ ןטײרפַאב ןיא קירוצ ןיוש טמוק רע ןעוו ןוא

 -ךעלטפַאשלעזעג ןוא עיינ סָאד רע טנגעגַאב ,עשרַאװ טבילעג-סייה ןייז

 .רעדיל עיינ טימ עוויסערגָארּפ

 : רע טביירש "?טעָאּפ ןשילגנע םוצ, דיל ןיא
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 ,ימ ןדמערפ ףיוא טשינ יוב . . . ,

 ,ןעמוק טעװ םערוטש-גנילירפ רעד ןעוו לייוו

 . . . זיוה ןייד ןלַאפניא טעוו

 ,טיובעג לָאטש ןופ וליפַא ,ןלַאפ טעוו'ס

 ,לובמ ןוא םערוטש רעד ןטכינרַאפ טשינ טעוו'ס רעבָא

 ,טקינייארַאפ זיא טייקכעלרעדירב טימ סָאװ

 תורוד ןופ ימ יד ,קלָאפ עיירפ'ס ןעוו

 "ןעמענרעטנוא טעוו

 לא

 :"רענעייל םוצ; דיל סָאד טמוק גנוצנעגרעד סלַא ןוא

 טעשזדנָאלבעג טָאה סָאװ ,דיל םעד ךָאנ יג,

 טגיזעג טָאה'ס רעדייא ,ןכָארבעג ךיז

 .שטנעמ ןופ ךַאז יד

 טמיורטעג בָאה ,ןוז רענעריולרַאֿפ ַא ,ךיא ביוא

 ,שטנעמ רעמַאזנייא ,רעטקיטייװעגנָא ןַא

 טלַאטשעג ןטערקנָאק ַא םיורט םעד טיג טנייה

 .+ . . רעסעברַא ןוא רעיױּפ רעד

 ,ןכיילגסיוא םענייד טימ טירט ןיימ רימ ביולרעד

 *! קלָאפ רעװעשרַאװ

 ןיא ךיז רע טלעטש -- רעדעפ יד -- ןפָאװ ןקיטכעמ ןייז טימ

 . "םלוג/ לקיטרַא ןיא ךָאנ ,רוטלוק רעשילױוּפ רעד ןוא קלָאפ ןופ טסניד

 : טעָאּפ ןוא רעביירש ןופ עיסימ יד טנכיײצעגנָא רע טָאה (1945 ןופ)

 יד ןעמענוצ לָאז סָאװ ,טרָאװ עטפושיכרַאפ סָאד ןכוז ףרַאד רע;

 ."רעטסנָאמ ןעמַאזיורג םייב טפַארק

 ."ןטנרעלעג ןוא ףָאזָאליפ ,טעָאּפ םעד ייב ןכוז רימ ןזומ טרָאװ סָאד;

 -ַאכעמ ןופ טלעוו יד ןפַאשעג ןבָאה טפַאשנסיװ ןוא עיזַאטנַאפ יד,

 ןופ ןריפסירַא יז ןענָאק ייז רָאנ ןוא (סעבמָאב-םָאטַא) ליורג רעשינ

 ?גָאטלױוװ ןטגָאזעגוצ ןופ דנַאל םוצ געוו םעד ןזייוו ןוא גנופַאלקשרַאפ
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 -ָאיצַאנ ןוא לַאטיּפַאק ןופ טנעה יד ןופ טיירפַאב טפַאשנסיװ יד;

 ןסַאמ-סטעברַא עטקינייארַאפ יד ןופ טסניד ןיא ןלעטש ךיז זומ ,םזילַאנ

 ."טלעוו רעד ןופ

 כא
5 

 רעכעלדנעטשרַאפמוא רעד ןגעק יקסמינָאלס טפמעק רעבירעד

 "רעכעלברעטשמוא; ןוא רענרעדָאמ-טשרמולכ רעד ,עיזעָאּפ-דרַאגנַאװַא

 ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,טעָאּפ יד ןופ רע טכַאל ןענָאטעילעפ עקיסייב ןיא

 סָאװ ,רענעט ןוא ןלָאבמיס ןופ ךַארּפש "רעטפושיכרַאפ , ַא ןיא ןביירש

 -ןסַאמ רעד ,רענעײל רעד לָאמנייק ןוא ,ייז טייטשרַאפ רבחמ רעד טשינ

 ,קלָאפ סָאד ,רעמענּפָא

 : רימ ןענעייל "ווירב רענעּפָא ןַאק לקיטרַא ןיא

 .עטרעוושרַאפ ןייק טשינ רעבָא עיזעָאּפ ערעוװש ַא רעקרענַא ךיא;

 טָאה טפָא רעבָא .קורדסיוא םוצ ערעװש ,ןעקנַאדעג דיל ןיא ָאד זיא'ס

 -רַאפמוא טימ ךיז טלעטשרַאפ ןוא ןגָאז וצ ךס ןייק טשינ רעביירש רעד

 " , , . טייקכעלדנעטש

 ,קימטיר יד ןכערב ןָאק ןעמ .םַארג םוצ טשינ ןביירש ןָאק ןעמ,

 ַאזַא ןיא ,לָאמַאטימ ץלַא טשינ רעבָא ,ןיז ַא ןָא ןביירש וליּפַא ןָאק ןעמ

 ,"ןביירש ןופ ןטלַאהּפָא ךיז רעסעב ןיוש זיא לַאפ

 לא
* 

 -סמינָאלס ןפרָאװעגרָאפ טָאה שָאבישּפ טעָאּפ רעשיליוּפ רעד ןעוו

 -ַארג) ןעמיר עלַאנַאב ןוא ערעלוּפָאּפ ףיוא טיובעג; זיא דיל ןייז זַא ,ןיק

 ,"לכה-"ךס רעד, לקיטרַא ןַא טימ םיא רע טרעפטנע (ןעמ

 :טרָאד ןענעייל רימ

 -ָאט-טשינ ןוא טנַאגָארַא זיא ,ןטסימערטסקע עלַא יו ,שָאבישּפ ,

 רעקיגנַארטירד ַא זיא לַאגַאש זַא ןבירשעג סנטצעל טָאה רע .טנַארעל

 -ישּפ זַא ,ןביירש טנָאקעג ךיא טלָאװ ,דָאטעמ ןייז קידנצונַאב .טסירָאלָאק

 טלָאװ ,ןבירשעג ױזַא טלָאװ ךיא ןעוו !טעָאּפ רעקיגנַארטירד ַא זיא שָאב

 טשינ זיא שָאבישּפ לייו ,טײקיזָאלטקַאט ַא ןוא רעלעפ ַא ןעגנַאגַאב ךיא

 ךעלדנעטשרַאפ זיא'ס ,טעָאּפ רעקיגנַארטיײװצ ַא רָאנ רעקיגנַארטירד ןייק
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 ,ןקיגנַארטשרע ןַא רַאפ םיא ןטלַאה עכלעוו ,עכלעזַא ָאד ןענייז'ס .רימ רַאפ

 . . ?טשינ סָאד טרעטש .,ךעלנעזרעּפ רימ

 : רימ ןענעייל לקיטרַא ןבלעז ןיא

 -ַאֹּפ רעזדנוא טימ טשינ ךיז טריסערעטניא טלעװ רעד ןיא רענייק,

 ,סידנַארב ,יקסװעיעשזדנַא ןופ עזָארּפ יד טקעוו גנוריסערעטניארַאפ .עיזע

 טנעקרענַא זיא קעשזָארמ רעלופטכַארּפ רעד .יקסווָאקירטס ,יקצינדור

 טשינ זיא גלָאפרעד רעד .רעביירש רעקיטייצטנייה רעטנַאסערעטניא סלַא

 -יכרַאפ, ןוא טלַאהניא ןופ טייקכעלדנעטשרַאפמוא ןופ טַאטלוזער ןייק

 טימ רעביירש יד ןופ ךיז ןדניברַאפ ןכעלקריוו ןופ רָאנ ,םרָאפ ?רעטפוש

 ?קיטַאמעלבָארּפ רעקיטייצטנייה רעד

 לא *
8 

 -ױּפ רעד ןופ סערגָארּפ ,טייקסיורג רעד רַאפ טפמעק יקסמינָאלס

 רַאפ טפמעק רע .ןצענערג עריא רעסיֹוא ןוא ןלױּפ ןיא רוטלוק רעשיל

 ?ָאקסענוי, ןיא עיצקעס-רוטַארעטיל רעד ןופ ףעש רעטשרע סלַא ריא

 ,דנַאל ןייז ןופ רעייטשרָאפ סלַא טריגעלעד טרעוו רֶע ווו ,ו"נָא רעד ייב

 ;(ןשילוּפ) ןיײרַאפ-טַארעטיל ןופ רעציזרָאפ סלַא ,ריא רַאפ טפמעק רע

 ,רעדעפ ןייז טימ ריא רַאפ טפמעק רע

 ןייז ןופ ןרענַאשז עלַא ןיא ,רָאמוה ןוא עריטַאס רעקיסייב ןייז ןיא

 ןוא טסייג ןשיליכשמ םעד רימ ןליפ .גנופַאש רעשירַארעטיל רעכייר

 רע זיא ,רע יו .יקסמינָאלס קילעז-םייח ,ןדייז ןסיורג ןייז ןופ המכח

 ,טייקיטכערעג ןוא רשוי ,תמא ןופ ןלַאעדיא יד וצ ,ןײלַא ךיז וצ ךעלטנרָא

 -רַאפ ןעז ליו רע ןכלעוו ,סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג

 ,טכעלקריוו

 תוליכר ,ןעגנולּפירקרַאפ ןגעק ,ןטכעלש ןגעק סױרַא טערט רע

 ןכױה םעד ףיא טקוקעג טשינ .ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא ,טלַאװעג ןוא

 עכעלנעזרעפ יד ףיוא ,תוחוכ עשיזיפ ,עטכַאװשעגּפָא יד ףיוא ,רעטלע

 ,ןצנעוװקעסנָאק
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 הנוגעוואב-םזידישח יד

 פיש םעיינ ַא ןפַאשעג טָאה (םזידיסח) טנוגעװַאב יד;

 םגה ,ץרַאה ןיא רעקיטכיל זיא םיא סָאװ ,דיי ןקיבױלג

 ,"ּפָאק ןיא רערעטצניפ

 (ווָאנבוד ןועמש)





 גנוגעוואב יד
 טרעדנוהראי ןו-18 ןיא

 -רָאפער רעד וצ םיא ןכיילגרַאפ םזידיסח ןופ רעשרָאפ עסיוועג

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא טדנעוװעג ,עיצַאמ

 "ייהק ןגעק רעמרוטש ערעזדנוא ןבָאה רימ ךיוא -- ייז ןגָאז -- טעז ריא;

 ןגעק טלָאװער ַא ןעוועג ,עקינייא טול זיא ,גנוגעוװַאב יד ."םיור ןקיל

 "ידיי ,רעקיטסייג רעד ןגעק ,ןסקָאדָאטרָא-םינבר יד ןופ רוטַאטקיד רעד

 עיכרַאגילַא רעד ןגעק ,הליהקה-ישאר ,םידמול יד : עיטַארקָאטסירַא רעש

 ,טײקנגָאלשרעד ןגעק טלָאװער ַא ןעוועג סָאד זיא ערעדנַא טול ,להק ןופ

 ףיוא טריזַאב ,ןבעל יינ ַא ןופ גָאזנָא ןַא ,טײקנלַאפעג ,טײקיזָאל-סגנונעפָאה

 ,םזינַאמוה רעשידיי רעיינ ַא ,דיירפ

 -פערטמַא טָאה גנוניימ ןיימ טיול ,םזידיסח ןֹופ ץנעסעטניווק יד

 -עג:טלעוו יד  ןיא קידנביירש ,ווָאנבוד ןועמש טּפַאכעגפיוא ןטסכעל

 טָאה (םזידיסח) גנוגעװַאב ידא :(1 דנַאב) "קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש

 ןיא רעקיטכיל זיא םיא סָאװ ,דיי ןקידנבילג פיט םעיינ ַא ןפַאשעג

 .ּפָאק ןיא רערעטצניפ םגה ,ץרַאה

 -ַאמרָאפער רעד ןשיװצ ןכירטש עכעלנע ןעניפעג ןעמ ןַאק רעכיז

 רעד רעבָא ,טרעדנוהרָאי ןט:18 ןופ גנוגעווַאב -םזידיסח רעד ןוא עיצ

 סָאד ידכ .עכעלצעזנגעק ענייז טפַארק-ביירט יד ,ץנעסעטניווק יד ,ךות

 ןגעק גנוגעװַאב-טסעטָארּפ עסיורג יד ןטכױלַאב ץרוק רימָאל ,ןזייוװַאב וצ

 ןיא ןירַא זיא עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ךריק רעשילױטַאק רעד

 ??עיצַאמרָאפער; ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעד

 טימ סנַאסענער ןשיטסינַאמוה ןופ ייס טיירגעגוצ ןרָאװעג זיא יז

 ןרַאפ ביול ןוא רעטלַאלטימ ןופ קיטירק (רעקידלכש) רעלענָאיצַאר ןייז

 (עשיסרוקיּפא) עשיטערעה יד ןופ ייס ,טכער ענייז ןוא (ָאמָאה) שטנעמ
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 טייקיריג יד ,םזיצילָאטַאק םעד טריקיטירק ףרַאש ןבָאה עכלעוו ,סערעל

 רַאפ רעבָא ,ןפָאשיב ,ןלַאנידרַאק ,ןטסּפױּפ יד ןופ טכַאמ ןוא םוטכייר ךָאנ

 -ענישטשנַאּפ ןענָאילימ ןופ עיצַאטַאולּפסקע ןוא גנוקירדרעטנוא יד םעלַא

 -ױטַאק יד -- רעטלַאלטימ ןיא רעציזַאב-דרע ןטסערג ןכרוד ,םירעיוּפ

 ,ךריק עשיל

 רעדנעל טייהרעמ יד ןיא עיצַאמרָאפער יד טָאה ךיוא רעבירעד

 ןעמונעגנָא ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא ברעמ ןופ

 ,רעטקַארַאכ ןלַאדָאעפיטנַא ןַא ךיילג

 טקירדעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ףירגנָא רעפרַאש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,עטפַאלקשרַאפ ןופ זױלב טשינ ,ןטנוב ןוא ןדנַאטשפיױא עקיטכעמ ןיא

 רעשיגָאלָאעדיא ןַא ,לכ םדוק ןוא רעמ ךָאנ רָאנ ,םירעיוּפ עזָאלטכער

 -ָאעדיא רעד ןגעק עיזַאושזרוב רעגנוי רעד ןופ ףירגנָא רעטנּפָאװַאב ןוא

 רעד ןופ רַאּפשנָא-טּפױה םעד -- רעלק ןשילױטַאק ןופ טכַאמ ןוא עיגָאל

 יד טריזָאמרָאט ןבָאה עכלעוו ,רוטקורטסרעּפוס ןוא עזַאב רעלַאדָאעפ

 ןטפערק-ריצודָארּפ עיינ יד ןופ גנולקיװטנַא

 .פ טביירש ,"דנַאלשטיײד ןיא המחלמ:םירעיוּפ יד , ךוב ןייז ןיא

 : סלעגנע

 טָאה גנונעדרָא עלַאדָאעפ עקידנשרעה יד ןפיירגנָא ןענָאק וצ ידכ,

 ,טייקילייה ןופ ןייש יד ןסײרּפָארַא ריא ןופ טפרַאדעג ןעמ

 זַא ,םירעױּפ עקידנביולג ןענָאילימ ןזייופיוא טײדַאב טָאה סָאד

 טקירדא ,ךריק עשילױטַאק יד ,רעטלַאלטימ ןופ לַאדָאעפ רעטסערג רעד

 .""רעטסייט םענעגייא ריא ןופ ןליו םעד רָאנ ,ןליוו סטָאג טשינ סיוא

 -ער רעד רַאפ זַא ,גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג רעטול זיא רַאפרעד

 רעד) שטנעמ רעד טשינ ךיז טקיטױנ ,המשנ רעקידניז רעד ןופ גנוט

 המשנ רעד ןופ גנוטער יד .ךריק רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ןיא (טסירק

 ןבעגקעװַא ךרוד ,רעטסיולק םעד רַאפ ןרעייטש עקיזיר ךרוד טשינ טמוק

 -ניא; עכעלטסּפוּפ ןפיוקסיוא ךרוד ,שינעטערעג רעד ןופ לטנעצ ַא םיא

 ,דניז עקיטפנוקוצ ןוא ענעגנַאגַאב יד רַאפ (גנובעגרַאפ) ?סעיצנעגלוד

 ךרוד טמוק -- רעטול ןזיוועגפיוא טָאה -- המשנ רעד ןופ גנוטער יד

 .ץרַאה ןיא רָאנ ,ענעשעק רעד ןיא טשינ זיא טָאג ,ןביולג ןכעלרעניא

 -טסירק עשיטנַאטסעטָארּפ ,עשירָאטַאמרָאפער עלַא ןבָאה רַאפרעד

 תמא ןזעיגילער ןופ לַאװק עקיצנייא יד סלַא טנעקרענַא תוטיש עכעל
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 -ילייהע יד טשינ ןוא (לביב עטלַא ,עלעניגירָא יד) "טפירש עקילייה יד

 -נָא ייז ןבָאה רַאפרעד .ריא וצ ןרַאטנעמָאק עכעלטסּפױּפ רעדָא ,"עק

 -רַאעג ןבָאה עלַא ווו ,סעדניימעג עכעלטסירק ,עטשרע יד וצ ןדנובעג

 .ערעל ןוא (ךיילג ןעוועג ןענייז עלַא ווװ) עיצַאזינַאגרָא רעייז ,(טעב

 ןופ גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג ןרָאטַאמרָאפער יד ןענייז רַאפרעד

 רערַאבטכורפ ןופ סנדָאב עקיזיר יד ןעמענקעוװַא ןופ --- עיצַאזירַאלוקעס

 ןיא יז ןבעגרעביא ןוא ןריטסַאנָאמ ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ דרע

 ,טנעה עכעלטלעוו

 -ָאל יד טקורעגסױרַא ןגָאלָאעדיא עזַאושזרוב יד ןבָאה רַאפרעד

 ,ןזעיגילער ןצנַאג םעד ןקיליברַאפ ןופ -- "ךריק רעקיליב; ַא ןופ גנוז

 יד ןפַאשּפָא ,עיכרַארעיה יד ןרענעלקרַאפ ,(טלוק) לַאוטיר ןשילױטַאק

 ,םיבוט-םוי לָאצ יד ןרענעלקרַאפ ,סענָאקיא ערַאבטסָאק ,עלופטכַארּפ

 טָאה ,ךריק עשיליױטַאק יד ןרימרָאפער וצ גנוגעװַאב-ןסַאמ יד

 ןקיטכעמ םוצ דנַאלשטייד ןיא (1525) טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא טריפרעד

 ןכעלטסירק ,ןשיּפָאטוא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא דנַאטשפיוא-םירעיוּפ

 .רעצנימ שַאמָאט טסינומָאק

 -יא יד םזיניװלַאק רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד טרעװ דנַאלָאה ןיא

 -ָאװער רעזַאושזרוב (רעטשרע) רעכיירגיז רעד ןופ עזַאב עשיגָאלָאעד

 .עיצול

 -סעטָארּפ רעד טרעוװו ,(1648) ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא ,דנַאלגנע ןיא

 רעזַאושזרוב רעכיירגיז רעד ןופ עיגָאלָאעדיא יד ,םזינַאטירוּפ רעשיטנַאט

 ,עיצולָאװער

 רעשילױטַאק-שימיור רעד ןופ ןסירעגּפָא טָאה עיצַאמרָאפער יד

 עשיװַאנידנַאקס יד ,דנַאלָאה ךיוא רָאנ ,דנַאלגנע ןיולב טשינ ךריק

 ,ץייוש יד ןוא דנַאלשטייד לייט ַא ,רעדנעל

 -קיטכעמ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ טריפרעד טָאה עיצַאמרָאפער יד

 עיינ ןופ גיז ןוא גנואיטשטנַא רעד וצ ,ךריק רעשילױטַאק רעלַארגעטניא

 עכלעוו ,ערעגיליב ,עשיטַארקַאמעד ,ענרעדָאמ רעמ ,סנביולג עכעלטסירק

 -ָאוער ןוא ןוויסערגָארּפ ,םעיינ ַא ןופ ןסערעטניא יד ןכָארּפשטנַא ןבָאה

 .עיזַאושזרוב יד -- חוכ ןכעלטפַאשלעזעג ,טלָאמעד ןרענָאיצול

 ןבעגעגנייא ןַאד ךיז טָאה ךריק רעשילױטַאק רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 יז טָאה ,ףירגנָא ןשירָאטַאמרָאפער םעד רעדנעל ליפ ןיא ןסיוטשוצקירוצ
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 טריפעגכרודַא טָאה יז סָאװ ,םעד קנַאד ַא ,ןרעדנַא ןשיווק טכיירגרעד סָאד

 טרעכיזרַאפ ןוא "ןָאיטסַאב ןקילײה ןקיטכעמ , ןיא ןעמרָאפער עכעלרעניא

 -מא ערעדנַא ןוא עשיטנַאטסעטָארּפ-ךעלטסירק עלַא ,ןביולג ןופ טייהיירפ

 ,רעדנעל עשילױטַאק עלַא ןיא תונ

 -יטנַא עטצעל יד ןעוועג עיצַאמרָאפער יד זיא עּפָארײא ץנַאג ןיא

 ןיא ּפַאטע רעינ ַא .לטנַאמ ןזעיגילער ַא רעטנוא גנוגעוװַאב עלַאדָאעפ

 -פיוא ןוא טכילק ןופ טרעדנוהרָאי סָאד טרעוװ םזילַאדָאעפ ןטימ ףמַאק

 ןשירָאטסיה ,ןסיורג; םעד שיגָאלָאעדיא טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,"גנורעלק

 ןט-18 ןיא ךיירקנַארפ ןיא עיצולָאװער עזַאושזרוב ,עכיירגיז יד -- םערוטש

 ,טרעדנוהרָאי

 ןט-18 ןופ גנוגעווַאב-םזידיסח יד זיא ,ןטנָאמרעד-ןביוא ןופ טכיל ןיא

 ןליצ ןוא טסײג-עיצַאמרָאפער ןופ טייו-למיה זיולב טשינ טרעדנוהרָאי

 ,טייז רעשיטערָאעט רעד ןופ ןביֹוהנָא רימָאל .ייז ןופ ךוּפיה רעד זיא רָאנ

 זיא טָאג זַא ,טנרעל רעטשרע רעד : ןּפיצנירּפ ייווצ ףיוא טריזַאב זיא יז

 ןוא ץלָאה ןיא ,ץפח רעדעי ןיא זיא טָאג ,םלוע אלמ ודובכ --- םוטעמוא

 -רעד עקיטסיײג עלַא ןיא ,ןדנַאטשנגעק עלעירעטַאמ עלַא ןיא ,ןייטש ןיא

 .ןעגנונייש

 גנורּפש ַא ןעזעג םעד ןיא ןבָאה םזידיסח ןופ רעשרָאפ ןוא רעקיטירק

 -רוא עלַא .שטנעמ-רוא ןופ עכָאּפע רעד וצ ןרָאי רעטנזיוט ףיוא קירוצ

 עדעי זַא ןביולג םעד ףיוא ,םזימינא ןפיוא טריזַאב ךיז ןבָאה סעיגילער

 ,םוטעמוא זיא טָאג זַא ,טסייג ריא ,המשנ ריא טָאה ךַאז

 םזיאעטילָאּפ ןקיטייצ-יינ ןימ ַא םזידיסח ןיא ןעזעג ןבָאה ערעדנַא

 "קַא יד ןעזעג גנוניישרעד-רוטַאנ רעדעי ןיא טָאה סָאװ ,(יירענידנצעג)

 ביוא ןוא .טפַארק רעכעלטעג רעדָא טָאג ןטמיטשַאב ַא ןופ טעטיוויט

 ןעניפעג וצ טכייל םיא ךָאד זיא ,םוטעמוא ָאד טָאג זיא ,םזידיסח ןטיול

 -וצנָא םיא וצ ױזַא יו ,"ןקעדטנַא , וצ םיא יוזֲא יו ,ןסיוו רָאנ ףרַאד ןעמ

 ,רעלטימרַאפ ןטוג ַא ךרוד טקערידמוא רעדָא ,ןיילַא טקעריד ,ןעמוק

 ןרעכיז ,םעיינ ַא וצ ןרידנעטערּפ ךיוא טלָאװעג טָאה םזידיסח רעד

 ךיז ןטפעהַאב וצ גנובערטש ןייז ןיא דיי ןקיבױלג םעד רַאפ רעלטימרַאפ

 ,ץרַאה רעטיב ןייז םיא רַאפ ןסיגסיוא ןוא םולע-לש-ונובר ןטימ

 ,הלבק רעד ןופ ןעמונעגסורַא ,ּפיצנירּפ רעשידיסח רעטייווצ רעד

 .שטנעמ ןוא טָאג ןשיווצ גנוקריווסיוא רעקיטייזנגעק רעד ףיוא ןָא טזייוו
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 סיוא טביא ,למיה ןפיוא טקריװ (גנוריפיוא) הגהנה עכעלשטנעמ יד

 ,(3!יןטשרעביוא, ןופ ןסולשַאב יד ףיוא קורד ַא

 -סיוא ןענָאק לָאז רע ,שטנעמ ןופ הגהנה יד ןייז עשז-ףרַאד עכלעוו

 עלעניגירָא סָאד ,עיינ סָאד טמוק ןָאד ןוא ?ליוו רע סָאװ ,טָאג ייב ןטעב

 רַאפ טפַארק-סגנואיצוצ יד ,עיצקַארטַא יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,םזידיסח ןיא

 ןקידלטעטשניילק ,םענעקָארשרעד קיביײא ,ןזָאלסגנונעּפָאה ןרעטצניפ םעד

 .עניַארקוא רעדָא ,ןלױּפ-לַארטנעצ ןופ טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ דיי

 ךרוד טשינ טריפ טָאג וצ געוו רעד זַא ,לָאמַאטימ ךיז טסווורעד רע

 ,העירק ןסייר ,םיתינעת ךרוד ,הרות יד סיוא גָאט ,ןייא גָאט ?"ןלענק;

 -לעב) ט"שעב רעד .ןייּפ רעשידרע "רעכעלטעג, ןוא ןדייל ,טעמוא ךרוד

 ןזייו א"א ,רעוװעשטידרַאב קחצי יול 'ר ,רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר ,(בוט-םש

 ,תובהלתה ןוא החמש דיירפ ,ךרוד ןכיירגרעד ןעמ ןָאק טָאג זַא ,ףיוא

 "יטכיוו לייו "ןטשרעביוא; םעד ףיוא ןעקנַאדעג יד ןרירטנעצנָאק ךרוד

 סָאװ ,"בלבש הרות , יד זיא םישוריּפ ןוא הרות "עטלענקעג, יד יװ רעק

 ,ץרַאה ןיא זיא

 ןופ ןענרעל ןופ תווצמ יד ןופ רעקיטכיוו זַא ,טײדַאב טָאה סָאד

 עקיטסייג עקידהמשנ יד ןזיא ,לַאוטיר ןוא ךורע-ןחלוש ןגנערטש ןצנַאג

 ,טָאג טימ גנודניברַאפ

 ןופ ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג עלַא ךרוד טמענ גנודניברַאפ יד ןעוו

 עלַא טשינ רעבָא .תפומ לעב ַא ,איבנ ַא ,רעקיליײה ַא רע טרעוװו ,שטנעמ

 "שנ עטלייורעדסיוא רָאנ ןפורַאב ןענייז םעד וצ .ןכיירגרעד סָאד ןענָאק

 ייב טנידרַאפ טָאה סָאװ ,טכיש רעניד רעד זיא סָאד .םיקידצ רָאנ ,תומ

 עטושּפ-טסָארּפ עסַאמ רעקיזיר רעד טימ ,ךעלטימרַאפ ןייז ןרעוו וצ טָאג

 ,סמדו-רשב

 "סירַא סנָאטַאלּפ ןופ רעטרעוו יד ּפָא רימ ןעניפעג קנַאדעג םעד ןיא

 ענייז עטשרע יד .עטסָארּפ ןוא עלעבָאנ תומשנ ןגעו ערעל רעשיטָארקָאט

 ןיא .רעשרעה יד ןעמרָאק ןוא ןעווערָאה וצ עטייווצ יד ,ןשרעה וצ ןפורַאב

 -םש-לעב לארשי יבר רפס; :ןַאמנייטשש רזעילא ןופ ךוב ןיא 5

 ןופ קנַאדעג םעד ןגעוו רימ ןענעייל 301 טייז ,ביבא-לת ןיא סױרַא ,"בוט

 ףיױא טייטש סָאװ ,רעטייל ַא זיא רע זַא ןבױלג חמ שטנעמ רעד, .ט"שעב

 -עווַאב ענייז עלַא זַא ןוא ,למיה ןיא ןַא טרַאּפש ץיּפש ריא ןוא דרע רעד

 .ןביוא סור ַא ןכַאמ ןטפעשעג ןוא גנעג ,ןעגנוג
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 ןעמ עכלעוו ,ןצַאזנגעק ליפ יד ןופ םענייא ךיוא רימ ןעעז קנַאדעג םעד

 ,םזידיסח ןיא טניפעג

 "רַאפ ןופ טסעטָארּפ סלַא ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,ףיוא טמוק רע

 ןגעק --- םימכח-ידימלת ,םידמול ,םידיגנ יד ןגעק ,ךמע ןעמערָא ןטגלָאפ

 רעקיליײה , רעד ,עיכרַאגילֶא רעלַאקירעלק ,רעקיטכעמלַא ,רעצנַאג רעד

 ןופ ןובשח ןפיוא טבעל סָאװ ,"ענעטעמס , רעשידיי רעכעלרעטלַאלטימ

 ,(שטנעמ-סקלָאפ ןופ) םע-ןומה

 "רַאפ ,עקידרעירפ יד ןופ טרָא סָאד זַא ,סױרַא רעבָא ךיז טזייוו סע

 טיול ,טכַאמ סנעמעוו ,םיקידצ יד רעטעּפש ןעמענרַאפ שדוק-ילכ עטסַאה

 טשינ טגיל ןוא עטצענערגַאבמוא ןַא ןייז ףרַאד ,ערעל רעשידיסח רעד

 ,קיטירק ןוא לָארטנָאק םוש ןייק רעטנוא

 דימלת ןטסיירטעג ןופ ןבירשעגנָא ,"ףסוי-בקעי תודלות; ךוב ןיא

 ,רעהַאנלופ ףסוי-בקעי יבר ,רַאטערקעס ןכעלנעזרעּפ ןייז בוט םש לעב ןופ

 ןוא רעדנירג ןופ ןעקנַאדעג עלַא -- רבחמ ןטיול -- ןעמונעגפיונוצ ןענייז

 : ןרעדנַא ןשיווצ טגָאזעג טרָאד טרעװו סע .םזידיסח ןופ רעקיטערָאעט

 ןייז -- טלעװ רעד ןופ עזַאב יד ,טנעמַאדנופ רעד זיא קידצ רעד ,

 רעכלעוו ,ףוג רעד רָאנ זיא סָאד ,ןשטנעמ עקירעביא עלַא .ןבעל ןוא המשנ

 "המשנ רעד ןופ הקיני טמענ

 טימ ייז ךרוד ןוא םיקידצ יד טימ ןדניברַאפ ךיז זומ קלָאפ סָאד;

 רע סָאװ ,ץלַא ןריפסיוא ןוא קידצ ןיא ןביולג קיליײה זומ קלָאפ סָאד .טָאג

 ,"טסייה
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 בוט-םש-לעב ןופ הפוקת-רָאפ רעד ןיא גנוגעוואב-חישמ יד

 -עיגילער ַא ןופ רעדנירג סלַא ,בוט-םש לעב ןופ ןָאזרעּפ רעד םורַא

 ײס ,רעקירָאטסיה ןשיװצ ייס חוכיו ַא טנייה זיב טייג ,גנוגעווַאב רעז

 .ןטעטירָאטיױא עזעיגילער ןשיווצ

 טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ,ןעגנוניימ ןוא סעיפַארגָאנָאמ ,רעכיב יװ רעמ

 ןוא רעשרָאפ עסיוועג ייב זַא ,לָאצ רעקיזיר ַאזַא ןיא סָאד ןוא .סעדנעגעל

 "וקמ ןוא ןטקַאפ עטלעטשעגטסעפ ףיוא רָאנ ןריזַאב סָאװ עטנרעלעג

 ,בוט-םש לעב ַא ללכב ןעוועג זיא'ס יצ ,תוקפס ןענַאטשטנַא ןענייז ,םיר

 טלעװ רעד ןיא סעיגילער עטסערג ייווצ יד ייב זַא ,טנַאסערעטניא

 ערַאדנעגעל ,רעדנירג עטשרמולכ ןוא רעקיטערָאעט-טּפױה ערעייז ןענייז

 ןענייז ייז זַא ,םעד רעסיוא ,טשינרָאג טסייוו ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןטלַאטשעג

 טקַאטנָאק ןליבַאטס ַא ןיא ןוא ?טסייג ןקיליײה, םעד טימ טכױהַאב ןעוועג

 -כעלטעג; ןוא םיתפומ ,ןבעל רעייז ןגעוו טביירש ןעמ סָאװ ,ץלַא .םיא טימ

 רעד ףיוא רָאנ ,ןטקַאפ ףיוא ,לַאפ ןייא ןייק ןיא טשינ ךיז טציטש "טייק

 ןענייז ןוא טרעמעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעדנעגעל ףיוא ,עיזַאטנַאפ-סקלָאפ

 .רוד וצ רוד ןופ ןסקַאװעג

 עדעי ,גנורעטעגרַאפ עדעי .ןשטייטסיוא סָאד ןעמ ןָאק שיגָאלָאכיסּפ

 ךעלגעמ זיא ,ןקילייה רעדָא ,טָאג ַא ןיא שטנעמ ַא ןופ עיצַאמרָאפסנַארט

 זיא רע ןעוו ,טשינרָאג רעדָא ,קינייו רָאג םיא ןופ ,טסייוו ןעמ ןעוו ,ןַאד

 ןרעגַאב ןוא תומולח יד ןענָאק ןעגנוגנידַאב יד ןיא .לופתודוס ,טנַאקַאבמוא

 יעניּפש ,ןשטנעמ ענענַאטשעגּפָא קיטסייג ןוא עכעלקילגמוא ,עמערָא ןופ

 ןעגנערב ייז טעוװ סָאװ ,תפומ-לעב ַא ,"רעזיילסיוא , ןַא ןגעוו סָאטימ ַא

 ,קילג ןוא דיירפ עלעסיב ַא

 ןשילױּפ םעד טגערפעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה ןעמ ןעוו
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 -ַאק ןָאנעז ןטלַאטשעג עריא ןוא לביב רעד ןופ רעשרָאפ ןוא רעביירש

 ןעװע ,"ןעגנולייצרעד עשילביב; קרעוו יד ןופ רבחמ םעד ,יקסווָאדיש

 טָאה ,סוטסירק טבעלעג שיטקַאפ טָאה'ס יצ ,א"א "טָאג ַא ןעוועג זיא ןוז יד

 -רַאפ ןוא ןפַאלקש ןענָאילימ ןעוו עכַאּפע רענעי ןיא; :טרעפטנעעג רע

 ןעוועג ןענייז ,חישמ ףיוא טרַאװעג ןבָאה ,רעמיור יד ךרוד עטפַאלקש

 -געמ .?טָאג ןופ עטבלַאזעג , ,"רעזיילסיוא , 20 ייב (םירוקמ ערעכיז טיול)

 ."סוזעי ןסייהעג טָאה ייז ןופ רענייא זַא ,ךעל

 .שיטנעדיא טשינ לָאמניק שטָאכ ,רעביא ךיז טרוח עטכישעג יד

 ַא זיא (טרעדנוהרָאי עט-17 סָאד) בוט-םש-לעב ןופ עכָאּפע-רָאפ יד ךיוא

 ןיא ןוא ,םוטנדיי עשיאעּפָארײא סָאד לעיצעּפס ןעוו ,הפוקת עשיטסימ

 ,םזיציטסימ טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ,עשיליוּפ סָאד ,ייר רעטשרע רעד

 ךיז טעװ טָאג זַא ,גנונעפָאה רעד ןוא רעגַאב ןקיליײיה ,ןסיורג םעד טימ

 יד ןופ רעזיילסיוא ןוא רעטער ַא ,חישמ ַא ןקישּפָארַא ןוא ןעמערַאברעד

 .ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא קערש ,ןליורג

 ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןדנעוו טנָאקעג ןעד ךיז ןבָאה ןעמעוו וצ

 עטעליוקעג ,עיצילַאג ,עילָאדָאּפ ,עניַארקוא ןיא ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה

 רעד ךרוד ,יקצינלעימכ ןַאדגָאב ןופ ײמרַא-ןקַאזָאק רעד ךרוד םַאזיורג

 1652) טינשּפָא-טײצ םעד ןיא עקסעטַאדלָאס רעשירַאצ ןוא רעשידעווש

 ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעשילױוּפ רעד ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,(1656--

 ,(קילבוּפערילדַא) "ַאקילבוּפער ַאקצעכַאלש; יד ןעװ ,("ּפָאטָאּפ,)} "לובמ,

 ,הפוקת עטסשיגַארט ריא טבעלעגרעביא טָאה

 עטעליוקעג יד גנוטער ַא ןכוז ,ןדנעו טנַאקעג ךיז ןבָאה ןעמעוו וצ

 עשיקַאמַאדײיה יד ךרוד ענעטינשרַאפ ,תוליהק עשידיי ,םעד ךָאנ ךיילג

 ? קַאינזעלעשז ןוא ַאטנַאג ןופ םיחצור

 ןשידיי ןטסערג ןופ גנובײרשַאב רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ גונעג

 רימ זַא ,וָאלסַאז ןופ רעװָאנַאה ןתנ ,הפוקת-ליורג רעד ןופ רעקינָארכ

 רעד ןיא דיי ןשילוּפ ןופ ןבעל ןוא בצמ םעד ןופ דליב ַא ןעמוקַאב ןלָאז

 .(} (ּפמוז רעפיט ַא) "הלוצמ ןוי; ןייז ןיא ןענעייל רימ סָאװ ,טָא .טייצ

 "יא ,1648--1652 ןרָאי יד ןיא ןשינעעשעג יד ןופ קינַארכ ַא 4

 ריאמ ,ןלױפ ןיא רעקירָאטסיה ןקידהמחלמרַאפ ןשידיי ןופ טצעזעגרעב

 .ןַאבַאלַאב
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 ןוא ןרעטָאט יד זַא ,טרעהרעד ןבָאה ,װַאלסַאז הליהק רעד ןֹופ רימ,

 טָאה'ס רע ..זדנוא ןופ ליימ 6 ,עיאנַאלַאּפ הליהק יד ןרעגַאלַאב ןקַאזַאק

 ,הלהב ַא לָאמַאטימ ...סטוג ןוא בָאה קידנזָאלרעביא ,ןפָאלטנַא זיא טנָאקעג

 -ןיק יד סעמַאמ ,ןעיורפ יד ןרילרַאפ רענעמ .טנעָאנ ןיוש זיִא אנוש רעד

 ."רעבירג ןוא רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז טפיול ןעמ ןוא רעד

 -ַאב טשינ ןבָאה סָאװ .יד ןגעוו גנובײרשַאב א טמוק ךיילג רעבָא

 ןפיולטנא וצ ןזיוו

 -עג ןדיי עטעדרָאמעג יד ןופ רעּפרעק עטיוט יד ןבָאה םיחצור יד,

 רעדניק ,טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב ןעמ טָאה ךס ַא .טניה יד רַאפ ןפרָאוװו

 יד ןיא טקידלַאװגרַאפ תולותב ןוא ןעיורפ ,ןכָאטשעגפױרַא ןזיּפש ףיוא

 ."ןרעטלע ןוא רענעמ ערעייז ןופ ןגיוא
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 ַא ןפַאשעג ןבָאה ,ןדיי עטעליוקעג ןופ ןעגנובעלרעביא-ליורג יד טָא

 ףיא רעטער עקיצנייא יד סלַא ,"רעזיילסיוא, רַאפ הפוקת "עטשטנעכעג;

 ןוחטב ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג ןבָאה עכעלקילגמוא רעטנזיוט עכלצשוו

 סָאד טכעלגעמרעד ןבָאה ןשינעעשעג עשינַארט יד טָא .ןביולג ןפיט ןוא

 רעשידיי רעד ןיא ןיירַא זיא רעכלעוו ,(1665) יבצ-יתבש ןופ ןעמיװשסיױרַא

 ...חיׂשמ רעשלאפ סלא עטמישעג

 ַא ןפורעגסױרַא (איבנ רעשלַאפ) רקשה איבנ רעד טָאה ךָאד ןוא

 ןרָאי יד ןיא עּפָאריײא ןיא תוליהק עשידיי עלַא ןיא גנוגעוװַאב-חישמ

6+---1665, 

 ייב ,רעזיילסיוא ןַא ךָאנ רעגַאב רעד ןייז טזומעג טָאה קרַאטש יו

 רעד ךיז טָאה ,(ייקרעט) לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןֹוא אנרימס ןופ ביוא ,ןדיי

 טָאטש רעד; ,םַאדרעטסמַא ןייק ןפרָאװעגרעביא "זָאכיסּפ-ןסָאמ רעקילייה ,

 םלוע רעד; ווו ,גרובמַאה ןייק טרָאד ןופ ,"רעביירש ןוא שטנרעלעג ןֹופ

 ףיוא טליּפש ןוא טגניז ,טנעה יד ןיא תורות-ירפס טימ טצנַאט ,טלבוי

 ,"ףמז-ילכ

 -יא) ָאנרָאװיל ,קידענעװ ןיא רעביא ךיז ןרזח סענעצס-ןועגש יד

 -יסּפ םעד ןופ גנוקריווסיוא רעד ןגעוו .(ךיירקנַארפ) ןָאיניװא (עילַאט

 ןלױּפ ןיא; :סצעדנגלָאפ ווָאנבוד טביירש ,םוטנדיי ןשיליוּפ םייב זָאכ

 זיא סָאװ ןוא רעּפרעק ןשידיי ןיא דילג טטסקנַארק סָאד ןעוועג זיא סָאװ
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 ןכעלקערש םעד ןופ ןדנוו עקיטולב יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ
 ןרעו לגלוגמ טזומעג ,גנולסיירטפיוא עשיחישמ יד טָאה ,קילדנעציָאי
 ."גנוגעוװַאב-ןסָאמ ַא ןיא

 ,ןײלַא ךיז טרידערקסיד (יבצ-יתבש) חישמ רעשלַאפ רעד ןעוו ןוא
 ןשימַאלסיא םעד ,ןבעל ןייז רַאפ ארומ סיוא ,ןדחּפ ַא יו ,קידנמעננָא
 רָאד זומ'ס .ןועגש-ןסַאמ ןקילייה םעד סיוא טשינ ךיוא סָאד טשעל ,ןביולג
 ַארַאפ סָאװ ,טשינ ביוא ,ןייּפ ןוא תולג ןופ רעזיילסיוא ןַא חישמ ַא ןייז
 ? דיי ןקיבױלג ,ןטפדורעג ,ןטקינײּפעג ןופ ןבעל סָאד טָאה ןיז

 רעריפ עקיטסייג יד ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ,ךיוא רַאפרעד
 -יילסיוא, ןטריטימָארּפמָאק ןופ ּפָא ןיוש ךיז ןגָאז ,םוטנדיי ןשילױוּפ ןופ
 ןטסענ יד ןופ טָאטש-טּפױה יד -- (דנַאלנכירג) יקינָאלַאס ןייק ןעיצ ,"רעז
 ,עיצילַאג ,עילָאדָאּפ ןופ לגר-ילוע תונחמ -- םישרוי-יבצ-יתבש יד ןופ
 .ןעמוק ךָאד טעװ רע ןוא רעתמא ןַא זיא חישמ רעייז זַא ,ןביולג ןפיט ןיא

 5 א
* 

 ןופ ןסַאג עקידכשוח יד ףיוא ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 ַא טימ ןשטנעמ) סמשיילעב רעקילדנעצ ןַאד ךיז ןזיײװַאב ,ָאטעג ןשידיי
 ןוא םידש ןביירטרַאפ עכלעוו ,ןטסילַאבַאק ,(רענעשרַאד) םידיגמ ,(ןעמָאנ
 -ימק ,רעצכעטיירק טימ עקנַארק ןלייה ןוא רעדנווװ ןזייװַאב ייז ...ןקוביד
 .ןעגנוכערּפשּפָא ןוא תוע

 -ינ ,רעטנזױט רעטרעדנוה ןופ גנובערטש רעשיטַאמַארד רעד ןופ
 טכיל ,גנונעפָאה עלעסיב ַא ךָאנ ןצכעל סָאװ ,ןשטנעמ ענעגָאלשעגרעד
 יד ייב ןעגנוגעװַאב ייווצ טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא סיוא ןסקַאװ ,דיירפ ןוא
 : ןדיי עשילוּפ

 -יתבש רעד ןופ טַאטלוזער רעטקעריד ַא ,עשיחישמדיינ ַא ,עטשרע יד
 -נַאק םעיינ ַא ןופ ןעמָאנ םעד טמענ רע .םזיקנַארפ רעד זיא ,הפוקת-יבצ
 ,(2קנַארפ בקעי -- ?רעזיילסיוא, ןַא ףיוא טַאדיד

 ,הנומא רעשידיי רעד ןופ קעװַא טײג חישמ רעשלַאפ רעד ךױא (2

 קילָאטַאק רעסייה ַא טרעוװ ,רעגנעהנָא ענייז טימ ןעמַאװצ ךיז טדמש

 ןזעיגילער ןיא טולב ךעלטסירק ןצונ יז זַא ןדיי יד טקידלושַאב ןוא

 ןייק םיא וצ טַאהעג טשינ רעלק רעשילױּפ רעד טָאה ךָאד ןוא ,לַאוטיר

 ריטסַאנַאמ םייב ,גנוטסעפ ַא ןיא רָאי 13 ףױא םיא טרַאּפשרַאפ ןעמ ,יורטוצ

 .וָאכָאטסנעשט ןיא

220 



 ןעמ טמענ רעדנירג סנעמעוו ,םזידיסח רעד זיא סָאד ,עטייווצ יד

 רעשידיי רעד ןיא ןירַא זיא סָאװ ,רזעילא ןב לארשי 'ר ןעוװעג זיא ,ןָא

 (ט"שצעב) בוט םש לעב ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג

 לא לא
4 

 ,םעד ףיא ךיז טציטש בוט-םש לעב ןגעװ טסייו ןעמ סָאװ ,ץלַא

 -ירָאטסיה עסיוועג .רעגנעהנָא ןוא םידימלת ענייז ןבירשעג ןבָאה'ס סָאװ

 טישעב רעד סָאװ ,קרעװ סיוא ןענעכער (לַאש בקעי ר"ד ב"צ יוװ) רעק

 ןזייוו ,םזידיסח ןופ רעשרָאפ טייהרעמ יד רעבָא ,(2 ןבירשעג ןיײלַא טָאה

 ,םיא ןופ טשינ ןענייז םירפס עלַא יד זַא ,ףיוא

 גנופַאש עוויטקעלָאק ַא םזידיסח ןופ ערעל יד זיא ,ךיוא רעבירעד

 ,טײרּפשרַאפ ןוא ןבירשרַאפ יז ןבָאה עכלעוו ,םידימלת ענייז ןופ

 ייונעג טלעטשעגטסעפ טשינ זיא טנייה זיב סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד

 לטעטש ןיא זַא ,ןביירש עלַא ,ךיז רַאפ טדער ,ט"שעב רעד ןרןובעג זיא'ס ווו

 סָאד זיא ןווָאנבוד טיול .ךיז טניפעג'ס ווו ,טשינ טסייוו רענייק ןוא ּפָאקָא

 טױל ;(עניַארקוא-עילָאדָאּפ) ץענעמַאק ןופ טייוו טשינ ,גנוטסעפ ַא ןעוועג

 ריאמ טױל ;(עינעמור)} עניוװָאקוב ןיא ףרָאד ַא סָאד זיא ,רעטכעש .ש

 -הַאמ לאפר ;שטורבַאז ןוא רטסעינד ןכייט יד ייב סע ךיז טניפעג ןַאבַאלַאב

 ןבענ לטעטש ַא ןעוועג סָאד זיא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא זַא ,טלַאה רעל

 ,ײמָאלָאק

 ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע זַא ,עלַא ןענייז קימיטשנייא

 ןטלַאהעגסױא ןוא ןרעטלע יד ןברָאטשעגּפָא םיא ןענייז גנוי .1700 רָאי

 טַאהעג ביל .רוטַאנ עטכַאמרַאפ ַא ןעוװעג זיא סָאד .להק רעד םיא טָאה

 רע טָאה רָאי 20 וצ .םירפס-הלבק יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ןוא טײקמַאזנייא

 טצעזַאב ןוא רעוועטיק ןושרג בר ןופ רעטסעוװש רעד טימ טַאהעג הנותח

 רע .ָאסַאב ןוא וועטיק ןשיוצ גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןיא ףרָאד ַא ןיא ךיז

 ,טָאטש ןיא ןפיוקרַאפ ןריפ סע טגעלפ יורפ ןייז ןוא םייל ןבָארגעג טָאה

 טָאה ,רוטַאנ רעד ןופ טייקנייש רעד ןופ ןסירעגטימ ,ט"שעב רעד

 -חמ ןיא ךיז טפיטרַאפ ןוא רעמיוב ןוא לגייפ יד ןופ ךַארּפש יד טנרעלעג

 טשרג רעגָאװש םוצ ווירב ,"בוט -םסש רטק; ,ט"שעבה יחבש יו 6

 .ג1 ןשישטייד ַא וצ ןוא רעוועטוק
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 רעד זיב ,רָאי 7 טכַארטעג רע טָאה ױזַא .טָאג ןופ דוסי םעד ןגעוו תובש

 קנעש ַא םיא רַאפ טפיוקעג ןוא דָארב ןייק ןפורעגקירוצ םיא טָאה רעגָאװש

 ,ףרָאד ןיא

 ַא) םשילעב ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב ט"שעב רעד טָאה רָאי 26 וצ

 סָאװ ,תפומ-לעב ַא ,רוד-ינב ענייז ןופ ךס ַא יוװ ,(ןעמָאנ ַא טימ שטנעמ

 .רעדנווװו טימ עקנַארק טלייה

 ןרָאפעגמורַא זיא רע .ןבעל יינ ַא םיא רַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 -עג ,סעקװַאיּפ טלעטשעג ,רעפרעד ןֹוא ךעלטעטש רעביא "אפור , טלַא

 ןרָאװעג ןוא םיתפומ ןזיועג ,תועימק ןביױרשעג ,ןרעדָא ןופ טולב טזָאל

 ,טמירַאב

 6 ךיז טגָארטרעד'ס .עדנעגעל ַא ךיז טסקמוועצ ןָאזרעּפ ןייז םורַא

 ןבירטעגסױרַא ,ןיוש ןטיוט ַא ןעוועג םיתמה:-תיחתמ טָאה רע זַא ,גנַאלק

 ןעזעג םיא ןבָאה עקינייא .תֹוחוכ עצרַאװש ןוא םידש ןבירטרַאפ ,קוביד

 ,קידצ ַא ,"רעקילייח; ַא טרעוו רע .ןײגּפָארַא ערעדנַא ,למיה םוצ ןײגפױרַא

 סָאד ,"בוט-םש לעב; ןעמָאנ ןסיורג םעד טימ םיא טניורק ךמע

 -עב ַא ,רערעכעה ַא ,רעטוג ַא רָאנ ,םש-לעב רעכעלנייוועג ַא טשינ טסייה

 ,תפומ-לעב ַא ,רערעס

 וי 4

 טביוה רע .רעדנווו ןזייוו ןוא "ןלייה , וצ ףיוא רע טרעה ןַאד רעבָא

 עקיליײה ןיא ןוא םירפס עקילייה יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ,ןענרעל וצ ןָא

 ןעמוקַאב ביל םיא טָאה סאו ,קלָאפ סָאד ןענרעל טמענ ,תוליפת

 ןוא רערעל ַא ,איבנ ַא ןיא תפומ-לעב ַא ןופ גנולדנַאװרַאפ רעד ןיא

 טָאה רע .ליצ ַא ךָאנ טַאהעג טישעב רעד טָאה ,קלָאפ ןרַאפ רעזייוו-געוו

 -םינבר יד -- רענגעק ענייז ןופ גנוטסעפ-טּפיוה יד ןפיירגנָא טלָאװעג טציא

 תועימק ,"םיתפומ, ענייז ןיא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,םינדמל ןוא ןסקָאדָאטרַא

 ךיז טָאה ,ייז יו ױזַא ךָאנ רעוו ןוא .לדניווש ןוא רקש ןעגנוכערּפשּפָא ןוא

 ?ןכַאז יד ףיוא טנעקעג

 -ַאנַאפ יד ףיוא ןקריוו טציא טמענ בוט-םשילעב רעד !רעדנווװ סיוא

 ,עיפָאזָאליפ רעיינ ןייז טימ רעריפ-להק קלָאפ םייב עטסַאהרַאפ ןוא עשיט

 ןופ רעקידיטרַאפ יד ןקערש עכלעוו ,ןעקנַאדעג עלעניגירָא ,עיינ טימ

 ןריסערעטניא ןוא ייז ןקָאל קיטייצכיילג רעבָא ,ןטלַא

 .בוט-םש-לעב ןופ (גנולדנַאװרַאפ) עזָאפרָאמַאטעמ יד רָאפ טמוק ױזַא
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 רעקנַארק רעד ןופ אפור ַא רע טרעװ ,ףוג ןקנַארק םענופ אפור ַא ןופ

 ,קלָאפ ןופ המשנ

 זיא עכלעוו ,ערעל רעיינ ַא טימ סנייז קלָאפ עמערָא סָאד טלייה רע

 -ַאנַאפ םעד רַאפ הנתמ עטסנעש יד ןוא "רעדנווו רעטסערג רעד; ןעוועג

 "עג ןשידיי ןטרילָאזיא ןופ דיי ןטוװרּפעג-םַאזיורג ,םענעקָארשרעד ,ןשיט

 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ לטעטש ןשיליוּפ ןיא ָאט

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טקיביײארַאפ םיא טָאה סָאד ןוא

 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ןיא ?ערעל ןייז ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 ? טפַארק-סגנואיצוצ ןוא טייקלעניגירָא ריא טקירד

 -ַאזָאליפ ןופ בוט-םש לעב ןופ הטיש יד ןריזילַאנַא ןלעו רימ ביוא

 ,(4 םזימינַא ןופ (גנושימפיונוצ) עיצַאליּפמָאק ַא יז זיא טקנוּפדנַאטש ןשיפ

 ןכיירטש ,םזידיסח ןופ רעשרָאפ ליפ .יבצ-יתבש ןופ םזיחישמ ןוא הלבק

 סבוט-םש לעב ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסיזָאניּפש-שיטסיעטנַאּפ םעד רעטנוא

 ,קיטכיר זיא סָאד יצ קרַאטש ךיא לפייווצ ,ךעלנעזרעּפ .גנואיושנָא-טלעוו

 טָאה ,ןענַאטשרַאפ םיא טָאה ַאזָאניּפש יו ,םזיאעטנַאּפ רעלעניגירַא רעד

 ארוב ריא סלַא ,רוטַאנ רעד ןופ ןצענערג יד רעסיוא טשינ טָאג ןעזעג

 סועד; ןעוועג זיא ַאזָאניּפש ןופ גנוזָאל-טּפיױה יד .ריא ןיא רָאנ ,(רעפעש)

 ,(רוטַאנ יד זיא סָאד ,טָאג) "ַארוטַאנ עוויס

 ריא טָאה עכלעוו ,רוטַאנ יד רָאנ טריטסיזקע'ס זַא ,טיידַאב סָאד

 ,טפַארק -ביירט עכעלרעניא ריא ,(הביס עכעלרעניא ריא) "ַאוס ַאזוַאק

 ,קיבײא זיא רוטַאנ יד .גנולקיװטנא ןוא ןעגנורעדנע עריא ףיוא טקריוו סָאװ

 טשינ זיא ןוא ןפַאשַאב טשינ ריא טָאה ,טפַארק עכעלרעסיוא םוש ןייק

 ,עיצולָאװע ריא רַאפ טשינ ,ןייז ריא רַאפ טשינ ,קיטיונ

 "בוס עשירעפעש ,עכעלדנעמוא ,עקיבייא ,עקיצנייא יד זיא רוטַאנ יד,

 -רוטַאנ ןוא ןדנַאטשנגעק עטערקנָאק ןופ טלעוו יד טפַאש עכלעוו ,(5 ץנַאטס

 ןסודָאמ ןפורעגנָא ןדנַאטשנגעק עקיזָאד יד טָאה ַאזָאניּפש .ןעגנוניישרעד

 "רַאפ ,ףוג םעד רעסיוא לייו ,שטנעמ רעד זיא סודָאמ רעטסקיטכיוו רעד

 ,חומ ַא ,המשנ ַא -- ןטכַארט ןופ סודָאמ ַא ךיוא רע טגָאמ

 ַא ָאד זיא (עקידעבעל וצ עטױט) ןכָאז עלַא ןיא זַא ,ןבױלג רעד (4

 ךירטשטפיוה רעד ןעוועג זיא םזימינא רעד .(רעכעלטעג ַא) טסײג ַא המשנ

 .רעקלעפ-רוא יד ןופ סעיגילער עלַא ןופ

 .?טַאטקַארט רעשיטילָאּפ-שיגָאלַאעט; :ךוב סַאזָאויּפש ןופ 5
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 ןכוז ףרַאד שטנעמ רעד ווו ,לפייווצ םוש ןייק ןייז טשינ לָאז'ס ידכ ןוא

 זיא שטנעמ ַא) *!טסע סואעד ינימָאה ,ָאמָאה , :ַאזָאניּפש סיוא טפור ,טָאג

 .(!טָאג ַא שטנעמ ַא רַאפ

 -נָאטלעוו עשיטסילַאירעטַאמ עטעדנירגַאב ַא זיא םזיזָאניּפש רעד

 סנעמעוו ,עירעטַאמ רעד ןופ טייקיביא רעד ןופ סױרַא טייג יז .גנואיוש

 עכעלרעניא ןופ טַאטלוזער סלַא ,ןעגנורעדנע ,גנוגעוװַאב זיא ןטפַאשנגייא

 .(ַאוס ַאוַאק) ןטפערק עשימַאנידָאטיױא

 ,ןפַאשַאב ןיילַא ךיז טָאה יז רָאנ ,טלעוו יד ןפַאשַאב טָאה טָאג טשינ

 ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,עירעטַאמ רעקיבייא רעד ןופ ןענַאטשטנַא זיא יז

 ,גנוגעווַאב רעקיבייא

 ? בוט-םש לעב םייב טָאג ןופ גנולעטשרָאפ יד סיוא טעז יוװ ןוא

 ךיז טָאה טָאג ןופ ףירגַאב רעשיסקָאדָאטרָא-שינבר רעטלַא רעד ביוא

 ינבל ןתנ ץראהו םיהלַאל םימש םימשה ,, :סיזעט רעד ןיא טקירדעגסיוא

 שטנעמ ןופ םישעמ יד ףיוא ּפָארַא טקוק ןוא למיה ןיא טציז טָאג) "םדא

 :רעיינ ַא טימ ןעמוקעג בוט-םש-לעב רעד זיא ,(דרע רעד ףיוא ,ןטנוא

 זיא ביױטש לדנער סעדעי; .(םלוע אלמ ודובכ) "םוטעמוא זיא טָאג;

 ןדעי ןיא ןעור (םישודק תוצוצינ) ןקנופ עקילייה יד , ?םיא טימ טליפעגנָא

 ."טַאט ןבעלשטנעמ ןדעי ןיא ,ץלָאה ןיא ןוא ןייטש ןיא -- דנַאשנגעק

 ,םיא ןופ קנופ רעקיליײה רעד ךיז טניפעג קיטייװ ןימ רעדעי ןיא,

 עלַא ןיא טור (טײהטָאג יד רעדָא ,עכעלטעג סָאד) הניכש יד; ."ךרבתי

 .?רוטַאט רעצנַאג רעד ןיא ,סנזעוו

 תילק : ךיז טגָאז ס ווו ,הלבק רעד ןופ ןעמונעג ןענייז ןעקנַאדעג יד

 .(ןייז טשינ לָאז (טָאג) רע ווו טרָא ןייק ָאטשינ) "הינימ יונפ רתא

 טשינ ןריציפיטנעדיא בוט-םש לעב רעד ייס ,הלבק יד ייס רעבָא

 ,ץלַא ןיא זיא טָאג טשינ .ןעגנוניישרעד עריא ןוא רוטַאנ רעד טימ טָאג

 ,הניכש ןייז ,ןייש ןייז ,טכיל סיורג ןייז ,גנולַארטשסיױא ןייז רָאנ

 ,רוטַאנ יד טשינ ןוא קיבייא זיא רע .ץלַא רעביא זיא ןיילַא טָאג לייוו

 .ןפַאשַאב יז טָאה רע ןעוו ,רוטַאנ יד טבעלַאב טָאה חוכ ןייז

 וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,בוט-םש-לעב ןופ דימלת רעטסערג רעד

 ןוא םידיסח יד ייב טרָא ןייז ,טיוט ןייז ךָאנ ,ןעמענרַאפ וצ ,שרוי ןייז ןרעוו

 'ר ןעוועג זיא ,גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא ןיא עטקעס ַא ןופ ייז ןעלדנַאװרַאפ וצ

 .דיגמ רעשטירזעמ רעד ,רעב-דויז
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 רע ,ןטלעװ עלַא ךיז ףיוא טגָארט טָאג, :טלעטשעגטסעפ טָאה רע

 ."ןטלעוװו עלַא ןָא טליפ ןוא ןטלעוו עלַא רעביא זיא

 עיצַאטערּפרעטניא בוט-םש לעב ,עשידיסח יד טָאה ןעעז רימ יװ

 ,ריא ןופ ךוּפיה רעד זיא יז .סַאזָאניּפש טימ ןָאט וצ טשינרָאג ,טָאג ןופ

 ןפַאשעג (ןזעו ,דנַאטשנגעק) שי רעדעי טרעװ בוט-םש לעב םייב

 .הניבש ןייז טימ טליפעגנָא ןוא (טשינרָאג) "ןיא , ןַא ןופ טָאג ךרוד

 -עלטעג ןייק טשינ שי ןדעי ןופ גנואײטשטנַא יד זיא ַאזָאניּפש ייב

 רעד ןופ סעצָארּפ ַא ,(גנַאגרעביא) עיצַאמרָאפסנַארט ַא רָאנ ,טקַא רעכ

 ריא ןיא לייוו ,גנוגעוװַאב רעקיבייא ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,עירעטַאמ

 ,ןטפערק עשימַאנידָאטיױא קיטעט ןענייז

 רעד ןופ לייט רעד .טקיטעטשַאב םָאקלופ סָאד טָאה טפַאשנסיװ יד

 ךיז טמענרַאפ ,"קינַאכעמ-ןטנַאװק יד, ךיז טפור סָאװ ,קיזיפ רענרעדָאמ

 -עלע-ָארקימ ערַאטנעמעלע יד ןופ גנוגעװַאב רעד ןופ ןצעזעג יד טימ

 ,ןָאטיזָאּפ ,ןָארטקעלע יװ ,םָאטַא ןופ ךעלכעלייט) עירעטַאמ רעד ןופ ןטנעמ

 ,(.א .א ןָארטואענ ,ןָאטָארּפ

 ןָארטקעלע רעד סָאװרַאפ .ב .צ ףיוא טזייוו ?קינַאכעמ-ןטנַאװק,, יד

 ןענָאטָארּפ ןופ טײטשַאב סָאװ ,ןרעק-םָאטַא םעד םורַא ,רעהפיוא ןָא ,טזיירק

 ,ארוב םעד רָאנ טשינ טָאג ןיא ןעזעג טָאה בוט-םש לעב רעד ביוא

 ײּפש טָאה ,ןפַאשַאב טָאה רֶע סָאװ ,ץלַא ןופ "רעגעוװַאב , םעד ךיוא רָאנ

 ,עכעלרעניא יד ןיא ארוב קיטייצכיילג ןוא ?רעגעװַאב , םעד ןעזעג ַאזָאנ

 ,אפוג רוטַאנ רעד ןופ ןטפערק-ביירט עשימַאנידָאטױא

 "ידרדסכ רעד ףיוא טיובעג זיא ט"שעב ןופ הטיש עשיפָאזָאליפ יד

 ןכלעוו ןיא ,(טָאג) טסייג ןקילייה ןכעלריטַאנרעביא ןופ גנושימניירַא רעק

 .חוכיוו ןקידלכש םוש ןייק ןיא ךיז קידנזָאלנײרַא טשינ ,ןביולג זומ ןעמ

 ,ןשידיסח ןופ טפַארק-סגנואיצוצ עקיטכעמ יד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 סבוט-םש-לעב ןיא ןטנעמָאמ עיינ עכלעוו ? ןביולג ןשידיי ןטרימרָאפער

 עקיביולג ןסַאמ עקיזיר ןסירעגטימ ןבָאה הטיש רעשיפָאזָאליפ-זעיגילער

 ,גנוגעװַאב רעזעיגילער-לַאיצָאס ַא ןיא םזידיסח םעד טלדנַאװרַאפ ןוא ןדיי

 ,עניַארקוַא ןופ ,ןלױּפ-לַארטנעצ ןופ תוליהק עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ

 ?רָאי 200 ןופ ךשמ ןיא ןרַאגנוא ,עינעמור ,עיצילַאג-חרזמ ,עטיל

 -מַא ןבָאה עכלעוו ,עיּפָאזלָאיפ ןייז ןופ ןטנעמעלע יד ןענייז סָאד

 -ערטש ןוא תומולח ,ןעגנַאלרַאפ יד טקורדעגסיוא ןטסטײרבמַא ןוא ןטספיט

 .ךמע ןופ ,שטנעמ-סקלָאפ ןטושּפ-טסָארּפ ןופ ןעגנוב
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 יד ןעוו ,הפוקת ַא ךָאד ןענייז ה"י ןט-18 ןופ ןרָאי רע"80770 יד
 -רַאפ ךעלנייוועגרעסיוא ךיז טָאה לטעטש ןשידיי ןופ גנוטכישעצ עלַאיצָאט
 ,טפרַאש

 דיי םעד ,םע-ןומה םעד ןַאד טלײטעגּפָא טָאה הציחמ ַא -- טנַאװ ַא
 טביולעג ןוא הנויח ףיוא רעווש טעװערָאהעג טָאה סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ
 ,םידמול ןוא םידיגנ יד ןופ ,ןטכעלש ןוא ןטוג ןרַאפ םלוע-לשונובר םעד
 סנעמעוו ןיא --- םימכח-ידימלת ןוא םינבר יד -- עיכרַאגילָא-להק רעד ןופ
 .טכַאמ עטולָאסבַא יד ןענופעג ךיז טָאה'ס טנעה

 -ערטרַאפ-סטָאג ,רענרעל יד ,"ןדיי ענייש, יד ,הליהקה-ישאר יד ,ייז
 (רעטסייט םענעגייא ןופ םעלַא רַאפ) להק ןופ "רעגרָאזרַאפ , ןוא רעט
 ןרעטצניפ, םעד ףיוא ?סעקַאטסָארּפ , יד ףיוא לוטיב טימ טקוקעג ןבָאה
 ."ןומה

 -ילער ךיוא יוװ ,רעשילַארָאמ ןוא רעכעלשטנעמ ןופ ליפעג סָאד טָא
 ןקיבױלג םעד ייב ןעגנַאגרעד ןַאד ןענייז עכלעוו ,גנורעדינרעד רעזעיג
 ןיא ,טקורדעגסיוא ןוא טּפַאכעגפיוא טָאה ,לּפַאטש ןטסכעה םוצ דיי-סקלָאפ

 ,בוט-םש לעב רעד ,הטיש רעיינ ןייז

 הפוקת רענעי ןיא טָאה טנעמָאמ רעשיגָאלָאכיסּפ ,רעקיטכיוו ַא ךָאנ
 -עג-עטסַאק ,רעטכַאמרַאפ ,רעשידיי רעד ףיוא טקריוועגסיוא קרַאטש ךיז
 ,טפַאשלעז

 -טולב ןעמַאזױרג ,ןכעלרעהפיואמוא ןופ טייצ ַא ןעװעג ךָאד זיא סָאד
 תוטיחש עשיקַאזָאק עכעלרעדיוש יד ךָאנ ךיילג קלָאפ ןשידיי ןופ סולפּפָא

 ףיוא גנונעפָאה יד .עשיקַאמַאדייה יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןעמָארגָאּפ ןוא
 ןשלַאפ ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה יבצ-יתבש .ןענירעצ ךיז ןיא ןחישמ
 ,רעזיילסיוא

 רעד ןיא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ליורג ןוא רעיורט ,ךשוח רעד
 ,גנוטער ַא יװ ,טרעדָאפעג ןבָאה .המשנ רעשידיי ,רעטעדנווורַאפ רעווש
 ןענַאטשרַאפ סָאד ןבָאה יצ .דיירפ ןוא ןוחטב עלעסיב ַא ,ףוג ןצנַאג ןרַאפ

 ? הרות-ינב ןוא טייל-הליהק ,םינבר עשיסקָאדָאטרָא יד

 -ייוו םיא ייז ןבָאה ,ןשינעפרעדַאב ענייז ןוא קלָאפ ןופ טדמערפעגּפָא
 תוליפת טימ ,ןָאט-הבושת טימ ,(ןטסַאפ) םיתינעת טימ טזײּפשעג רעט

 ,ןייּפ ןוא רעיורט ,תוווצמ ןופ ךורע-ןחלוש ןגנערטש ַא טימ ,ןענװַאד ןוא

  ןרעו טפרַאדעג טָאה "הזה םלוע; ןופ ךיז ןגָאזּפָא עקיניזטסוװַאב סָאד
 ."אבה םלוע, ןיא ןדע-ןג ןטימ טנױלַאב
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 "ןיילק ,רעזָאלסגנונעפָאה ,רענעקָארשרעד-טיוט םוצ ,רעמערָא רעד

 -עג-הרות עטיוט יד ,זדלַאה ןרעביא ןיוש טַאהעג טָאה דיי רעקידלטעטש

 -סטָאג ,ענעקורט ,עלעמרָאפ רעייז ןוא רעגרָאזרַאפ-להק יז ןופ טייקטנרעל

 ,טייקיטכרָאפ

 -עגייא , ןַא ,רעטושּפ-טסָארּפ ַא ,שטנעמ ַא ןעמוקעג זיא לָאמַאטימ ןוא

 ףיוא ןבָאה וצ ,םייל ןבָארגעג רע טָאה ךָאנ ןטכענ .רבח-ספמַאק ַא ,"רענ

 .ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ךיז טּפעלשעג תוקחד ןיא טבעלעג ,הנויח

 "יזע יד יװ ,סעטַאיּפ יד ןיא לכש רעמ טָאה "רעקירעזדנוא, רעד ןוא

 ארומ טשינ טָאה רע ןוא .ּפעק ענעסיררַאפ ערעייז ןיא ?סעקינטָאּפַאק ענעד

 ,סָאד ןוא .ליוו רע סָאװ ,טגָאז ןוא ,גנוצ ַא סױױַא ייז טלעטש רע .ייז רַאפ

 ,ךעלשטנעמ-ףיט ױזַא ,קיטכיר ױזַא ,רָאלק ױזַא ךָאד זיא ,טגָאז רע סָאװ

 .תוחוכ עשירפ וצ טיג ןוא טמערַאװ ,המשנ רעד ןיא ןיירַא טגנירד סע זַא

 ?עקיטכרָאפסטָאג, יד ןשיװצ הציחמ יד טצעזעצ בוט-םשי-לעב רעד

 עיטַארקָאטסירַא רעזעיגילער ןופ טכיש םעניד םעד -- םינדמל ,םינבר

 ,"םיצראה-םע; יד ,"ןעגנוי עבָארג, יד ןוא --

 -כעלטקניּפ רעד ,םיקסוּפ ןוא ארמג רעד ןופ "ןלענק , םענעקורט םעד

 ארומ ףיוא טריזַאב ,לַאוטיר ןגנערטש םעד ,תוווצמ יד ןטיהּפָא ןיא טייק

 ןעניד -- "תוקבדב הדובע; ןופ גנוזָאל יד ןגעקטנַא רע טלעטש ,קערש ןוא

 .ןערב ןוא ץרַאה טימ טָאג

 עטוג ןוא טײקכעלטנרָא ,הנווכ רענייר ןייז ךרוד ןעק שטנעמ רעד

 .הרות ,רעהפיוא ןָא ןענרעל ןוא תוליפת טימ יװ ,רעמ ןָאטפיױא ,םישעמ

 הנומא יד .ליפעג עכעלשטנעמ עכעלקריוו סָאד זיא ץלַא ןופ רעקיטכיוו

 עקיליה יד ןענרעל םעד רעביא טַאט רעטוג רעד ,ןיד םעד רעביא זיא

 רעד ,ץראח-םע רעד טנעָאנ ןוא רעייט ױזַא טקנוּפ זיא טָאג רַאפ ,טפירש

 .רענרעל ןוא םכח-דימלת רעד יװ ,דיי-דרע

 ןופ ןרעיט יד ןענעפע ןעק לגניי-ספרָאד םערָא ןַא ןופ ףייפ רעד

 ןופ רערט יד .םיללּפתמ ןופ תוליפת יד רַאפ ןסָאלשרַאפ ןענייז סָאװ ,למיה

 ,רעײג-ספרָאד ןעמערָא ןופ תיב-ףלַא ןופ רעטרעװ ענלצנייא יד ,דניק ַא

 עלַא יו ,טרעוו ןרעסערג ַא טָאג ייב ןבָאה ,ןענעװַאד טשינ וליפַא ןעק סָאװ

 ,םיתינעת ןוא ןטעבעג עקילייה

 לָאמעלַא זיא רע זַא ,םוטעמוא זיא טָאג זַא ,ןעקנעדעג זומ דיי רעד

 ,םיא טימ
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 ַא יו ףיוא ךיז טריפ ןוא טָאג ןופ טכַארט שטנעמ רעד ביוא ןוא
 םעד ןעניד ןוא ןצעש "ןטייקיניילק עטסנעלקא יד טימ רע ןעק ,שטנעמ
 ,ארוב

 ,םעד טימ רעקיטכיוװ ךָאנ זיא (גנוריפפיוא) הגהנה עכעלשטנעמ יד

 םעד ףיוא ןייז עיּפשמ -- ערעל ס'בוט-םש-לעב םעד טול -- ןעק יז סָאװ
 .ללכ ןכעלשטנעמ םעד רַאפ ןסולשַאב ענייז ןוא םלוע-לשדונוב

 ,תווצמ ןטיהּפָא ךרוד טשינ טָאג ןעניד רעבירעד ףרַאד דיי רעד
 ליּפשייב םעד טימ רָאנ ,ףוג ןייז ןקינייּפ ךרוד טשינ ,תוליפת ךרוד טשינ
 ענייז עלַא טימ ,גנוריפפיוא רעכעלגעטיגָאט רעד טימ ,ןבעל ץנַאג ןייז ןופ
 ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ,טײקכעלטנרָא ,טייקכעלרע טימ, ןעקנַאדעג

 "טעדליבעג  ןשיװצ םוהת רעד ןרָאװעג טישרַאפ זיא םורַא ױזַא
 ךיילג ןענייז עלַא ,םע-ןומה ןטושּפ םעד ןוא םכח-דימלת "ןטנרעלעג; ןוא

 ַא ןופ רעד ,ןענעייל ןוא ןביירש טשינ וליפַא ןעק סָאװ ,דיי רעד .טָאג יי

 ןקיליײה ,ןלופטרעוו ַא וצ ,ט"שעב םעד ךרוד ,טריסנַאװַא טרעוו ,רָאי ץנַאג

 ַא טָאה ןוא םיא ןגעװ טכַארט ,ןצרַאה ןיא טָאג רָאנ טגָארט רע ביוא ,דיי

 ,הגהנה עכעלשטנעמ

 ."עיצולָאװער עלַאיצָאס , יד ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא םעד טימ

 רעד רָאנ ןעוועג זיא סָאד .טָאג ייב טכער עכיילג ןעמוקַאב ןבָאה עלַא

 ,טירש רעטשרע

 ןפוא ןיא ,סיוטש רעקיטכיוו קינייװ-טשינ רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 ןָאלבעגנײרַא טָאה בוט-םש-לעב רעד .םיגהנמ ןוא ןבעל ןזעיגילער ןופ

 טשינ; .םזיטעקסַא ןגנערטש ןייז טימ ,ךורע-ןחלוש ןשידיי ןטיוט ןיא ןבעל

 הבושת ןוא םיתינעת טימ ,רעמָאי ןוא ןייוועג טימ ,ףוג םעד ןקינייּפ טימ

 טימ ןעניד ןעמ ףרַאד טָאג , ."טָאג טניד ןעמ ןוא המשנ יד ןעמ טקינייר

 ךיוא ןעמ ףרַאד ,טקידניזעג טָאה ןעמ ןעוו ,וליפא ."החמש ןוא דיירפ

 סע, ."ןבעל עכעלשטנעמ סָאד זיא עטסקיליײיה סָאד לייוו ,ןקערש טשינ ךיז

 ןעמ, ."ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא'ס ןכלעוו בילוצ ,ליצ רעד יװ ,רעקיליײה זיא

 רעטייוו ןוא ןעגנַאגַאב זיא ןעמ סָאװ ,ןטכעלש םעד ףיוא ןבָאה הטרח ףרַאד

 ."שטנעמ ַא יװ ןבעל

 ןבעל ,הרות רעד ןעניד לָאז רע ,ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא שטנעמ רעד ,

 ,"ןברַאטש טשינ ןוא

 שטנעמ רעד טלַאפ םזיטעקסַא ןוא גנוקינײּפטסבלעז ,ןטסַאּפ ךרוד |

 וצ גנובערטש ןייז ףיוא טכעלש טקריוװ סָאד ןוא הרוחש:-הרמ ןיא ןיײרַא
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 בוט-םשילעב רעד טלעפַאב רַאפרעד .ןבעל ןופ דיירפ יד טרעטש סע .טָאג

 ,ןטיײצלָאמ בוט-םוי עכעליירפ ןריזינַאגרָא וצ; רעגנעהנָא ןוא םידיסח ענייז

 ."ץנעט ןוא גנַאזעג טימ

 ןוא דיירפ ךרוד ,טָאג ןעניד ןופ ןפוא ןטרימרָאפער ,ןקיזָאד ןיא

 םעד ןופ ייס ןעגנוזייונָא יד טימ טצונַאב ךיז ט"שעב רעד טָאה ,החמש

 ןבָאה עכלעוו ,םזיקנַארפ ןשיחישמ ןופ ייס ,םזיאיבצ-יתבש ןשיחישמ

 -תה ןוא דיירפ ,זַאטסקע ךרוד טָאג טימ גנוקינייארַאפ , יד טריגַאּפָארּפ

 ."תובהל

 -שטנעמ עלעסיב ַא ,דיירפ עלעסיב ַא ךָאנ טצכעלעג טָאה קלָאפ סָאד

 .ןבעל ךעלשטנעמ עקניּפָארט ַא ,ץרַאה ךעל

 סָאד טָאה ,ט"שעב רעד ,קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןופ שטנעמ רעד

 ענייז וצ ,ךמע וצ ןעמוקעג רע זיא רַאפרעד .ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעג ףיט

 ַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןביולג-סקלָאפ ןזעיגילער ַא טימ ,רעדירב-ןסַאלק

 קיטיונ ױזַא ,ןוחטב ךיוא םעד טימ ןוא דיירפ ,טייקכעלשטנעמ עלעסיב

 ןטכעלש םעד טימ לגנַארעג ןייז ןוא רעיודסיוא ןכעלשטנעמ םעד רַאפ

 ,ןשהיח ןוא

 ,םזידיסח סבוט-םשילעב ןופ עוויטיזָאּפ סָאד ןַארַאפ זיא םעד ןיא

 טלדנַאװרַאפ טכַאמ-םינבר עקידרעירפ יד טָאה סָאװ ,ןוויטַאגענ ןגעוו

 -ט"שעב יד ךרוד ,גנולּפירקרַאפ ַא ןיא ,טפַאשרעה-םיקידצ ַא ןיא רעטעּפש

 ,ןּפיצנירּפ עזעיגילער-שיטע עריא ןוא ערעל רעצנַאג ןייז ןופ ,רעגלָאפכָאנ

 .רעטייוו ךיא דער
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 גנוגעווַאב-םזידיסח רעד ןופ ןטלַאטשעג עקידנריפ

 -ייהעג ןופ ץענ ַא ןיא טליהעגנייא זיא בוט-םש-לעב ןופ ןָאזרעּפ יד
 ןוא םייבר עקילייה יד, רעבָא רעגלָאפכָאנ ענייז .סעדנעגעל ןוא ןשינעמ
 רעשידיסח רעכייר ַא ךרוד םלוע ןטיירב םעד טנַאקַאב ןענייז ?םיקידצ
 ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בײהנָא ןיא ןענַאטשנַא זיא יז .רוטַארעטיל
 ןוא עשיטַאנַאפ עלַא ןופ "ץנַאילַא רעקילייה , רעד טרָאװ םוצ ןעמוקעג זיא'ס
 -ערט יד ןגעק רעטלַאלטימ ןשידיי ןופ רעקידייטרַאפ עזָאלסימָארּפמָאק

 ,םיליכשמ יד -- ?גנורעלקפיוא ןוא טכיל, ןופ רעג

 -ָאטרָא ןוא םידיסח יד ןשיװצ ףמַאק רעד ןַאד טרעהעגפיוא טָאה'ס
 טימ ידכ ,(רענגעק -- םידנתמ ןפורעג ךיז ןבָאה ייז יו רעדָא) ןסקָאד

 ,אנוש "ןעמַאזיורג, ןעמַאזניימעג םעד ןפמעקַאב וצ תוחוכ עטקינייאעג

 -נעהנָא) "ןשטייד ענעטלָאשרַאפ , יד רעבָא ןעמ טפמעקַאב ױזַא יו

 לכ-םדוק ?"םידמושמ, ןוא "םיסרוקיּפַאא יד ,(ןָאסלעדנעמ השמ ןופ רעג

 ערעייז ןוא םיקידצ יד ןיא ,"ןטשרעבייא , ןיא ןביולג םעד ןקיטסעפַאב ךרוד

 סעדנעגעל עלַא זַא ,ןזייװַאב טפרַאדעג ךיוא טָאה סָאד .(רעדנווו) םיתפומ

 -לת עסיורג ענייז ןוא בוט-םש-לעב ןגעװו ןעגנולייצרעד עשיטסַאנַאפ ןוא

 ,"ןתמא ענרעזייא, ענייז רעגלָאפכָאנ ןוא םידימ

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא רנַאשז רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא םורַא ױזַא

 ןוא עיצַאטלַאזקע ,קיטסימ רעיײיז טימ תוישעמ עשידיסח יד -- רוטַאר

 ,ײרעקידערּפ-לַארָאמ

 ןוא ןשטנעמ-ךמע עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער ,ןדיי תורוד עכעלטע

 רעקנעד ןוא רעביירש ךיוא יװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי ,עטעדליבעג-ךיוה

 ןופ תומכח ןוא םילשמ ,ןעקנַאדעג יד ףיוא ןפורַאפ ךיז ןוא טריטיצ ןבָאה

 "רעדנוװ ערעייז ןיא עטקיביײארַאפ ,םיקידצ ןוא םייבר עשידיסח יד

 .ןעגנולייצרעד ןוא תושעמ

 קיסיירד רעכעה טַאהעג בוט-טש-לעב רעד טָאה עדנעגעל ַא טול
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 ןיא ,טקיבײארַאפ ןבָאה סָאװ ,רערערַאפ ענעבעגעגרעביא ןוא םידימלת

 .ערעל ןוא תובשחמ ענייז ,טפירש

 -ַאנלופ ףסוי-בקעי יבר ןייז טפרַאדעג טָאה ייז ןופ רעטסיירטעג רעד

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו רעדָא ,עָאנָאלָאּפ טָאטש רעד ןופ בר רעד ,רעה

 -יסח ןופ רעקידערּפ רעטסשימַאניד רעד ןעוועג זיא רע .ןהכה ףסוי בקעי 'ר

 ,רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןופ רענָאיּפ רעד ןוא םזיד

 יד טלמַאזעגפיונוצ "ףסוי בקעי תודלות; ךוב ןייז ןיא סע טָאה רע

 םעד -- רעזייוגעוו ןוא רערעל ןסיורג ןייז ןופ ןעקנַאדעג ?שקיליײיה ,

 ,רענעייל םעד רדסכ קידנענָאמרעד ,קרַאטש סָאד טריטנעצקַא רע .ט"שעב

 .יבר ןקילייה ןייז וצ טרעהעג טביירש רע סָאװ ,ץלַא זַא

 ןגעו עזעט יד טרעהעג רבחמ ןופ ןריפסיוא עשיּפָאזָאליפ יד וצ

 ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי יד ,עסַאמ יד .(הרוצו רמוח) םרָאפ ןוא עירעטַאמ

 יד ,םרָאפ יד ןיא סָאד ,קידצ רעד ,עירעטַאמ יד זיא סָאד -- ןומה רעד

 ןָא .טָאג ןוא ךמע ןשיוצ רעלטימרַאפ רעקיטסייג רעד ,המשנ יד ,הרוצ

 רעטושּפ-טסָארּפ רעד ןעק ,רעלקעמ ןקיליײה ןכעלגעטגָאט םעד ,קידצ םעד

 ,םלוע לש ונובר ןטימ "ןדערפיונוצ, ןוא ןטפעהַאב טשינ ךיז לָאמנייק דיי

 ץנעביהרעד ןוא עכעלשטנעמ-ףיט סָאד ,ענייש-קיטסייג סָאד

 -טפַאשנדיײל ַא ןיא ,רעפעשַאב םוצ טמוק שטנעמ-סקלָאפ רעד ןכלעוו טימ

 ,קידצ ןכרוד טמערופעג זיא ,הבשחמ ןוא טַאט ןטוג ַא ןיא ,הליפת רעכעל

 -ייה) שדוקה חור םוצ לּפַאטש רעטקעריד ןוא ליּפשייי רעד זיא רעכלעוו

 ,רעסַאװ ןוא טפול יו ,קידצ םעד קלָאפ סָאד ףרַאד רַאפרעד .(טסייג ןקיל

 ענייז ךרוד גנוטלַאהסיוא רעמָאקלופ וצ טכער קידצ רעד טָאה רַאפרעד

 ןוא ןטפעשעג עלַא וצ ףתוש ַא ןייז וצ ,רעמ ךָאנ ,רערערַאפ ןוא םידיסח

 רעד ןָאק קידצ םעד ךרוד רָאנ לייוו ,רעדנוזַאב דיסח ןדעי ןופ םיחוור

 ףיוא גָאטלױוװ ןוא למיה ןופ דסח וצ; ךיז ןגָאלשרעד שטנעמ רעטושּפ

 ."דרע רעד

 רוגיפ עלַארטנעצ ַא קידצ ןופ טכַאמעג טָאה בוט-םש-לעב רעד זַא

 ,טסוװַאב זיא סָאד ,םעה שאר ןטולָאסבַא םעד ,ןבעל ןשידיי ןקיטסייג ןופ

 ןופ רעדיינש-ןָאּפק ַא ,"רעיטנער, ַא ןיא םיא ןעלדנַאורַאפ סָאד רעבָא

 ,םידימלת ס'ט"שעב ןופ גנוצנעגרעד יד ןיוש זיא ,ןטפעשעג ןוא סעיצקַא

 םזידיסח ןופ רעפעש ןסיורג ןגעוו ןעגנובײרשַאב ןוא סעדנעגעל עלַא לייוו

 טבעלעג טָאה רע זַא ,רעטנוא ןכיירטש -- םזיקידצ ןופ לָאבמיס םעד --
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 סע בוא ןוא תובוח ענייז ןלָאצ רדסכ טגעלפ רע זַא ,תוקחד ןיא ןיילַא

 ,הקדצ רַאפ ןליטעצ סע רע טגעלפ ןבילבעג סעּפע םיא זיא

 טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ גנורעּפרעקרַאֿפ ַא ןעוועג רע זיא םורַא ױזַא

 גנוטכַא ןוא עביל יד ןענווועג רע טָאה רַאפרעד ,טקידערּפעג ןוא טנרעלעג

 זיא עקיטפַאהלקע סָאד ןכלעוו רַאפ ,שטנעמ-סקלָאפ ןטושּפ ןקיביױלג ןופ

 ,(טייקידמינּפיװצ) העיבצ ןוא רקש

 ןפָארטעג לָאמַא טָאה בוט-םש-לעב רעד זַא ,טלייצרעד עדנעגעל ַא

 טריװרעסבָא גנַאל ייז טָאה רע .םיוב ַא רעטנוא ןענעװַאד םידימלת ענייז

 ץפיז ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ץרַאה ןייז ןופ .טכַארטרַאפ ךיז ףיט ןוא

 ױזַא ,םיוב םעד ףיוא רעטעלב לפיוו זַא ,סייוו ךיא , : טגָאזעג טָאה רע ןוא

 ףיוא ךיז טעװ רענייא רעדעי ןוא רימ ךָאנ ןייטשפיוא ןלעוװ ?םיקידצ , לפ

 ."ןפורַאפ רימ

 םילוע ןגעוו רעהַאנלופ ףסוי-בקעי יבר ןופ לשמ רעד טנַאקַאב זיא'ס

 ןוא עקיביולג ליפ טנייה ךָאנ ךיז ןפורַאפ סע ןכלעוו ףיוא ,םידרוי ןוא

 ,רעטייל ַא וצ ןכילגעג זיא טלעװ רעזדנוא; :טגָאז רע .ןדיי עכעלטלעוו

 שטנעמ רעד .למיה םוצ טכיירג ץיּפש ןייז ןוא דרע רעד ףוא טייטש סָאװ

 ןענַאּפש ענייא .תוחילש סטָאג ןייז וצ םייקמ טלעו רעד ףיוא טמוק

 רעבלעז רעד זַא ,טריסַאּפ טפָא .ּפָארַא ןרעדינ ערעדנַא ,רעכעה ץלַא

 זיא סָאד ןוא .ּפָארַא רע טלַאפ לָאמַאטימ ןוא ףױרַא ךיוה טגייטש שטנעמ

 "טשינ ןגינעגרַאפ ןייק זיא ןגינעגרַאפ רעטנענַאמרעּפ לייוו ,טוג

 קרעוו יד טנעיילעג טָאה "ףסוי בקעי תודלות , ךוב ןופ רבחמ רעד יצ

 טָאה רע זַא ,רעבָא ,טפַאהלפייווצ זיא רוקיּפע ףָאזָאליפ ןשיכירג-טלַא ןופ

 רַאפ רָאי 1800 טימ .רעכיז זיא ,"טשידיסחרַאפ, ןעקנַאדעג ענייז עסיוועג

 ןשיטע ןכעלטלעוו ַא ןפַאשעג ,טסילַאירעטַאמ רעד ,רוקיּפע טָאה ,םיא

 גנובערטש עקידלכש טריגַאּפָארּפ טָאה סיזעט-טּפיוה ןייז סָאװ ,םעטסיס

 ,ןטפַאשנדייל ענעגייא יד ןשרעהַאב ןוא ןקירדסיוא ךיז ףרַאד סָאװ ,קילג וצ

 לייו ,םיגונעת ןוא םילכַאמ וליפַא עטסעב יד טימ ךיז ןסערעביא טשינ

 ,טרעוו ןוא םעט ןדעי ייז ןרילרַאפ ןַאד

 ןופ ץענ ַא טימ ןרָאװעג טצנעגרעד קנַאדעג רעד זיא "תודלות , ןיא

 'ה יתיויש :טנרעלעג ףסוי בקעי יבר טָאה ױזַא .ןליּפשייב ןוא םילשמ

 ,ךיד טביול ןעמ ןעוו ייס ,ךיילג ןייז ריד ייב לָאז ץלַא -- "דימת ידגנל

 טימ טיורב ייס ,סענַאּפיצרַאמ טסע וד ןעוו ייס ,ךיד טלדיז ןעמ ןעוו ייס
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 טימ) הבהאב ףיוא םענ, ."ןטנוא ייס ,ןביוא ךיד טצעז ןעמ ןעוו ייס ,ץלַאז

 ןבָאה טלָאמעד וטסעוװ ,טלעוו רעד ףיוא ריד טימ טעשעג סָאװ ,ץלַא (עביל

 ."טלעוו ענעי ייס ,טלעוו יד ייס

 ןעקנַאדעג יד ןרעהעג (1 "תודלות , ןופ תומכח עטסטמירַאב יד וצ

 .ןתולג יילרעיירד ןוא (טייקינייא) תודחַא ןגעוו

 יװ ,ךיילג זיא ,(דנַאטשנגעק) שי ַא ןופ לייט ַא ןָא טסּפַאכ וד ןעוו ,

 (םעיַאקעמ) םייקמ טסיב וד ןעוו ;שי ןצנַאג םעד טּפַאכעגנָא טסלָאװ וד

 רעד ןופ לייט ַא לייוו ,עלַא ןעוועג םייקמ טסלָאװ יוװ ךיילג זיא הווצמ ןייא

 ,(תודחַא) טייהנייא ךיוא זיא טייהנייא

 תומוא יד ייב תולג ןיא (א :ןתולג יילרעיירד ןַארַאפ ןענייז'ס ,

 רעד ייב תולג ןיא םכח:דימלת רעד (ב ;(רעקלעפ עדמערפ ייב) םלועה

 .?עדנסיװצלַא  םידמול יד ייב ?עקיטכרָאפסטָאג , יד (ג ;עסַאמ

 ןייא טָאה עסַאמ יד לייו ,רעטסגרע רעד זיא תולג רעטצעל רעד

 רענעגייא סנעמעוו ?רעקיטכרָאפסטָאג, רעד רָאנ ,ייוצ םכח רעד ,תולג

 .ןתולג יירד שזַא -- טשינ טעברַא ּפָאק

 .ךוב ןייז ןופ ןעמָאנ ןטױל ןױש ןעמ טפור רבחמ םעד ()
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 גנוגעוואב-םזידיסח רעד ןיא ןצנעדנעט ענעדישרַאפ

 טָאה סָאװ בוט-םש-לעב ןופ דימלת רעטסערג רעד זיא טסוװַאב יו

 רעב-בוד 'ר דיגמ רעד ןעוועג שרוי רעקיטסייג ןייז ןרעוו וצ ןעוועג הכוז

 ,דיגמ רעשטירזעמ רעד ץרוק רעדָא ,רעשטירזעמ

 -טימ ןבָאה תושרד ענייז .רָאטַארָא רעקימַאלּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 -ַאטלַאזקע ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ייז טריפעגניירַא ןוא רערעהוצ יד ןסירעג

 ןוא טרָאװ ןופ טפַארק רעד טימ טָאה רע .תובהלתה רעשיטסימ ןוא עיצ

 הרות עשידיסח עטרימרָאפער יד טיײרּפשרַאפ עיגרענע רעקידנריסלוּפ

 ,גנוגעווַאב-ןסָאמ ַא ןיא םזידיסח םעד טלדנַאװרַאפ ןוא

 -רַאפ רעד ,ףסוי-בקעי יבר טשינ -- םידימלת ס'ט"שעב ןופ רענייק

 הדוהי 'ר ןשרד רעכעלנעזרעּפ רעד טשינ :ןעקנַאדעג ענייז ןופ רעביירש

 -ָארד קיציא 'ר טשינ ,רעװָאסָאק ןמחנ 'ר טשינ ,(רעפָארטש) חיכומ דעד

 ליפ ױזַא ןבָאה -- רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר רעטמירַאב רעד טשינ ,רעשטיב

 ,דיגמ רעשטירזעמ רעד יוװ ,םזידיסח םעד רַאפ ןָאטעגפיוא

 -גירגַאב רעשיטערָאעט רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה םעלַא רַאפ

 ץַאזנגעק ןיא .םזיקידצ ןופ ךַאז-טּפיוה יד ןוא ערעל ס'ט"שעב ןופ גנוד

 טליהעג טשינ ,םיתפומ ןייק ןזיועג טשינ רע טָאה רערעל םוצ רעבָא

 ,םיקוביד ןוא םידש ןייק ןבירטעג טשינ ,עקנַארק ןייק

 רעקציול המלש דימלת ןייז ןעמונעגפינוצ טָאה ןעקנַאדעג ענייז עלַא

 :עקידנגלָאפ ןרעהעג עטסטמירַאב יד וצ ."בקעיל וירבד דיגמ, ךוב ןיא

 ןכלעוו בילוצ תילכת רעד .גנופַאש ןייז ןיא זיא טָאג ןופ חוכ רעד;

 עריא עלַא ,טלעוו יד ןביוהרעד וצ זיא ,ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא שטנעמ ועד

 ןוא טײרפַאב קנַאדעג רעד טָא ."שרוש ןכעלטעג רעייז וצ ןעגנוניישיועד

 ןכעלטלעוו ,ןשיטסינַאמוה ףיט ַא טָאה ,שובלמ ןזעיגילער ןופ ןָאטעגסיוא

 סָאד ןכעלקריוורַאפ וצ ןבערטש ןוא ןפמעק ףרַאד שטנעמ רעד .טלַאהניא
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 ןוא עקידרשוי ,ענייש סָאד --- טסייה סָאד ,טלעו רעד ףיוא "עכעלטעג ,

 ."ןשטנעמ ,דישרעטנוא ןָא ,עלַא רַאפ עטוג

 רעצנַאג רעד ןופ ליּפשיב םעד ןיא טדער דיגמ רעשטירזעמ רעד

 רעקיטילָאּפ עקיטייצטנייה ליפ ןופ רעטייוו טקוקעג טָאה רע .טייהשטנעמ

 ,טײקטרילָאזיא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ טפנוקוצ יד ןעעז סָאװ ,ןטעָאּפ ןוא

 ןיא טשינ ןוא טייקנסירַאפ (רעשינָאטרַאכבָאטַא) רעשונתרחב התא ןיא

 .עביל-ןשטנעמ ןוא טפַאשטניירפ-רעקלעפ

 -געצקַא ןוא ןכָארטשעגרעטנוא רדסכ טָאה דיגמ רעשטירזעמ רעד

 הלעמלש המ רעד; (קנַאדעג רענײמעגלַא רעצרוק) םזירָאפַא םעד טריט

 (טָאג ייב ,למיה ןיא) ןביוא זיא סָאװ ץלַא זַא ,ןסיו טסלָאז -- "ךממ

 רעד זיא שטנעמ רעד :סָאד טיידַאב טדערעג ךעלטלעוו .ריד ןופ זיא

 ,ץרַאה ןוא םישעמ טימ ןכעלקריוורַאפ ףרַאד רע .ןכעלטעג ןופ ױעפעש

 טריוורעזער טָאה רעב-בוד 'ר שטָאכ ןוא .דרע רעד ףיוא עכעלטעג סָאד

 ,םיקידצ רַאפ רָאנ טלעװ רעד ןופ "רעיוברעביא, ןופ עיסימ עסיורג יד

 ,(טלעוו רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד זיא קידצ רעד) "םלועה דוסי קידצ , לייוו

 יז רע טָאה ,םלוע-לש-ונובר םעד ףיוא ןקריווסיוא ןענָאק ייז רָאנ לייוו

 ןכלעו וצ ,ןטוג ןוא ןכעלשטנעמ-ףיט ןופ ליּפשייב סלַא טלעטשעג ךָאד

 .שטנעמ רעדעי ןבייהרעד ךיז ףרַאד'ס

 זיא "םיקידצ; ןייק ןעועג טשינ ןענייז ,םיקידצ יד ןופ ליפ ?יוא

 .דיגמ רעשטירזעמ ןופ דלוש יד טשינ סע

 כא
2 

 'ר ןעוועג זיא בוט-םש-לעב ןופ זיוה ןיא רעייגנייא יד ןופ רענייא

 .ןילָאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,(1728 .בעג) עטיל ןופ רעצירָאק סחנּפ

 "רַאפ רָאנ ךיז טָאה רע .בר ןייק טשינ ןוא קידצ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 ליפ ןגָארטעגניײרַא ךורע-ןחלוש ןשידיסח ןיא טָאה רע .ןענרעל טימ רעמונ

 ןעלקָאש סָאד ןפרָאװעגּפָא רע טָאה םעלַא רַאפ ,ןטנעמָאמ עשיטקַארּפ

 ןעמ ףרַאד ,םיא טול ,ןענרעל ךיוא .ןענװַאד םייב ןרעמָאי ןוא ןעיירש ,ךיז

 .םּר לוקב טשינ

 ןוא טייקיאור רעכעלרעניא ןיא ןעמ ףרַאד טָאג וצ הליפת ַא ןגָארט

 ,טייקטפיטרַאפ
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 סע סָאװ ,לַאוטיר-הליפת ןופ גנוגױנּפָא עכעלטייד ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ט"שעב רעד טריפעגנייא טָאה

 טימ ,תובהלתה ןוא ןערב טימ ,זַאטסקע ןקידלַאװעג ַא טימ ןענעװַאד

 .(תועונת) רעּפרעק ןצנַאג ןופ ןעגנוגעװַאב ןוא ןעיירשעגסיוא

 רעד סָאװ ,עלעניגירַא ,עיינ סָאד ךיוא ןענַאטשַאב ןזיא םעד ןיא

 ,ךיז טימ טכַארבעג טָאה םזידיסח

 "ופעג ,גנוגעװַאב רעד ןופ ביוהנָא ןיא ןיוש ךיז ןבָאה ,ןעעז רימ יו

 רעדנירג ןוא יבר ןקילײה םעד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,"ןרָאטַאמרָאפער , ןענ

 ,?ןריזיאעּפָאריײא , ,ןלעדײארַאפ ,ןרעסעבסיוא ןיײלַא

 ןיילק ַא תודיסח ןענַאטשרַאֿפ ,םורַא-ױזַא טָאה ,רעצירָאק סחנּפ 'ר

 הרבח יד זַא ,גונעג ןעוועג זיא "עלעסיב, סָאד רעבָא .שרעדנַא עלעסיב

 -סיוא; ןגַאװ וצ הּפצוח רעד רַאפ דשח טימ םיא ףיוא ןקוק ןלָאז םידיטח

 ןטסקילײהק םעד "םיגהנמ עשייוג , ןוא "קיטש-דמש , טימ "ןרעסעבוצ

 ,ןײלַא בוט-םש-לעב םעד -- ?םלוע-לש-ונובר םוצ ןטסטנעָאנ ןוא

 ירַאפ טָאה רע .ןקָארשעג קינייװ ךיז טָאה רעצירָאק סחנּפ 'ר רעבָא

 יירשעג רעד טשינ טייגרעד למיה םוצ זַא ,גנולעטש ןייז םוטעמוא טקידייט

 ןוא טעבעג רעכעלרעניא רעליטש רעבָא ,רעסייה רעד רָאנ ,טלַאװעג ןוא

 "רעניא ןיא ןגָאז ןסייהעג הליפת יד זיולב טשינ רע טָאה רַאפרעד .קנַאדעג

 עקילייה יד ןופ ןענרעל סָאד ךיוא רָאנ ,טייקיאור רעכעלרעסיוא ןוא רעכעל

 (ןעמערַאיל) וקעציו ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ ךיז טרָאטעג טשינ טָאה םירפס

 ןטכַארט ןטפיטרַאפ ,ןקיאור ןופ טקַא ןַא ןייז טפרַאדעג רָאנ

 .טייקשידיי ןופ ךירטש ןטסקיטכיו םעד ןעזעג רע טָאה תווינע ןיא

 ןעור ןעק (הוואג ןָא) ןשטנעמ ענעדיײשַאב ףיוא רָאנ, ןענרעל טגעלפ רע

 ?(עכעלטעג סָאד) הניכש יד

 :ןגָאז טגעלפ רע .הרירב ןגעוו לטרעוו ןייז טנַאקַאב זיא'ס

 ןייג וצ הרירב יד ןבעג ןבעל ןיימ ןופ ףוס םייב רימ לָאז ןעמ ןעוו;

 .םונהיג םעד ןבילקעגסיוא ךיא טלָאװ ,ןדע-זג ןיא רעדָא ,םונהיג ןיא

 ךיא לע ,טרָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,לארשי-ינב וניחַא טימ ןעמַאזוצ

 .גנַאל ױזַא ןריר טשינ טרָאד ןופ ךיז לעוו ךיא ןוא .ןייּפ ןוא םירוסי ןדייל

 .ףייז טרָאד ךָאנ טעװ ,וליפַא דיי ןייא ןענַאװ זיב

 ליפעגטימ ןוא טעטירַאדילָאס ןופ קנַאדעג ןשיטסינַאמוה-ףיט םעד

 גנולייצרעד ןייז ןיא ץרּפ טקיביײארַאפ טָאה ,טדייל סָאװ ,שטנעמ םוצ

 ?סנּפָאקוצ ססוג םייב
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 לא לא
* 

 ,רענילרַאק ןרהַא 'ר ןעוועג זיא רעצירָאק סחנּפ 'ר ןופ ךוּפיה רעד

 ,דיגמ רעשטירזעמ ןופ רענשרד יד ןופ רענייא --

 ןטיײרּפשרַאפ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפמורַא טגעלפ רע

 ,בוט-םש-לעב ןופ ערעל יד

 טימ ,רעטנעצ ןזעיגילער ַא ןפַאשעג רע טָאה ןילרָאק לטעטש ןיא

 ךיוא ןעמ טגעלפ רענילרַאק ןרהא 'ר ןופ רעגנעהנָא יד .םיגהנמ ענעגייא

 ,"םידיסח רענילרַאק יד , ןפור

 -רַאפ ךיז ןגעלפ ,ןעיירשעג ןוא תובהלתה טימ ןענוװַאד ןגעלפ ייז

 -ץלַאשז טשינ ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ,ןלייוורַאפ ךיז טוג ,םינינמ ןיא ןעלמַאז

 (םזימיסעּפ) תובצע יד ןביירטּרַאפ וצ ידכ ץלַא סָאד ןוא סוכ ןייק ןעוו

 .רענילרַאק ןרהא 'ר ןופ לטרעוו ַא ןבילבעג ךיוא זיא תובצע ןגעוו

 ןכלעוו וצ טײקּפמעטעגּפָא יד לייוו ,הריבע ןייק טשינ זיא תובצע;

 זַא ,טניימ תובצע .הריבע םוש ןייק וצ ךעלנע טשינ זיא טגנערב סָאד

 ? סָאד טיידַאב סָאװ רעבָא .רימ טלעפ סעּפע זַא ,קידלוש רימ זיא ןעמ

 טסייה רעבָא סָאװ .ןגינעגרַאפ ןיימ ןוא רימ רַאפ זיא ץלַא זַא ,טײדַאב סָאד

 ?למיה ןיא טשינ טלעפ'ס ביוא ,רימ טלעפ'ס

 טשינ ךיא טלָאװ ,ןטייב רימ טימ ןלעוװ ךיז לָאז וניבָא םהרבַא ןעוו

 רשב רעטסָארּפ ַא ?ןיב רע ךיא ןוא קידצ ַא ךָאד זיא רע .ןעוועג םיכסמ

 ךיא ןוא קַאטסָארּפ רעד ןייז רע טעוװ ,ןטייב ךיז ןלעוװו רימ ןעוו .םדו

 םיא טעװ סָאװ ?ןבָאה םעד ןופ למיה רעד טעוװ עשז-סָאװ .קידצ רעד

 ןיא ךיא לָאמַארעדיװ ָאזלַא .ןסינעג רָאנ לע ךיא .טשינרָאג ? ןעמוקוצ

 ."ךיא רעטייוו

 ןפמעקַאב טלָאװעג רעריפ עשידיסח עסיוועג ןבָאה ןעעז רימ יוװ

 ןשיפיצעּפס ַא טימ שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי ןעמערָא ןופ םזימיסעּפ םעד

 -ַאב ןופ רעטרעוו יד ןיא טקירדעגסיא ךיז טָאה סָאװ ,?םזימיטּפָא;

 ריד רַאפ ןיוש טעוו טָאג ,דניק ןיימ ףָאלש ,ףָאלש : עלעדיל ןטנַאקַאב

 ,?ןגרָאז

 סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןענָאילימ טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ,ןסייוו רימ יו

 ךיוא ףָאלש "ןקילײה , ןכעלרעטלַאלטימ ,ןגנַאל ןופ טקעוועגפיוא ךיז ןבָאה

 טשינ ןפמעק ןוא ןרעדָאפ ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,דיי רעד טכַאװעגפיוא
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 ,טלעװ רעד ףיוא קילג רַאפ ךיוא רָאנ ,טייהיירפ ןוא טייהכיילג רַאפ רָאנ

 רעשטירזעמ םעד טניז ,םייבר םידיסח עטסקיליײה יד ןופ רענייא

 יװ ,רעדָא ,(1809-1740) רעוועשטידרעב קחצע-יול 'ר ןעוועג זיא ,דיגמ

 ןרָאפמורַא טגעלפ רע ."בר רעוועשטידרעב רעד, ןפורעג םיא טָאה ןעמ

 ןחלוש סט"שעב טיול ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םידיסח ענייז טימ

 ץנעט ,סוכ ןטוג ַא טימ ,רערערַאפ ענייז עלַא טימ ,ןייז חמשמ ךיז ךורע

 טָאה טנװַאדעג .("החמש ךותמ טָאג ןעניד , :ּפיצנירּפ ןטיול) גנַאזעג ןוא

 םיטש עשיריל עקרַאטש ןייז .תובהלתה רעכעלנייועגרעסיוא טימ רע

 דחּפ ןקילייה ַא ןפרָאװעגנָא ,תולוק עלַא רעביא טלייטעגסיוא ךיז טָאה

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ךַארּפש יד .המשנ רעד ןיא ןעגנירדעגניירַא ןוא

 יד קידנסיירעביא ,םלוע-לש-ונובר ןטימ טהנעטעגסיוא ךעלטנפע ךיז

 רע סָאװ ,טסוועג ןבָאה עלַא ןוא .שידיי --- ןושל-עמַאמ ןעוועג זיא ,הליפת

 ,םיא טעב רע סָאװ ןוא םיא טגָאז

 -טּפיוה רעד ."יול תושדק, טסייה סָאװ ,רפס ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע

 טרָאד טרעװ שטנעמ רעד .רעשיטסינַאמוה-ףיט ַא ןיא ךוב ןופ קנַאדעג

 זיא ץלַא טפַאש סָאװ ,טפַארק:ביירט יד .טרעװ ןטסכעה םוצ ןביוהרעד

 -ארב ןופ הביס-רוא יד זיא יז .טלעוו עצנַאג יד ךרודַא טגנירד יז ,עביל

 "תבהא ַא ןיא הועת:לעמ ַא ןופ שטנעמ םעד טלדנַאורַאפ עביל .תיש

 ,(ןטוג ןוא סענייש םוצ ,טָאג וצ עביל) ארובה

 ןרָאװעג זיא בר רעוועשטידרעב "ןקיליײה, םוצ ךמע ןופ גנורערַאּפ יד

 -עג עקידנרעלַאב ,המכח ןייז ןגעו סעדנעגעל רעטרעדנוה ןופ לַאוװק רעד

 ,טייקכעלשטנעמ רעפיט ןוא ןעקנַאד

 :ייז ןופ עסיוועג ןבעגרעביא רימָאל

 -רַאפ ַא טימ ןעמוקעג ןענייז הליהקה-ישאר רעוושטידרעב יד ןעוו

 ןפַאש ןוא רעזייה יד רעביא ןייג וצ טייל עמערָא יד ןרעוורַאפ וצ גַאלש

 רעועשטידרעב רעד טָאה ,טמַא-טייקיטעט-ליוו ןלעיצעּפס ַא ייז רַאפ

 ,תובדנ ןטעב וצ טײלעמערָא טרעוװרַאפ ןעמ טָאה םודס ןיא; :טגָאזעג

 -מערָא רעד טימ ,םינּפ לא םינּפ ,ןעמוק ןפרַאד טשינ ןלָאז עכייר יד יזכ
 ,"טייק

 רעביא "לָארטנָאק , ַא ןכַאמ "רעוועשטידרעב, רעד טגעלפ חסּפ ברע

 -כעלשטנעמ בילוצ רָאנ ,תורשכ בילוצ טשינ רעבָא .ןעיירעקעב עשידיי יד

 ךעלשטנעמ ךיז ןעיצַאב ןלָאז רעמיטנגייא יד זַא ,טיהעגּפָא טָאה רע .טייק
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 "יורג ייז ןצונסיוא טשינ ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ עטקיטפעשַאב יד וצ

 -נידַאב-סטעברַא יד זַא ,טלעטשעגטסעפ רע טָאה רעקעב ןייא ייב .םַאז

 ןיא ריא טביױלג וצ; :טגעױפעג םיא רע טָאה .עכעלקערש ןענייז ןעגנוג

 ,7? תוצמ ףיוא טולב ןעמענ ןדיי זַא ,לובלב ןשיוג םעד

 ,רעמיטנגייא רעד ןפורעגסיוא טָאה -- "בזכו רקש זיא סָאד ,

 קחציייול 'ר טגָאזעגנײרַא םיא טָאה -- טסעפ לעטש רעבָא ךיא;

 ,"טולב שידיי טימ תוצמ ןקַאב סָאװ ,ןדיי ָאד ןענייז'ס זַא --

 דייר-רסומ יד וצ טרעהעגוצ לָאמַא ךיז טָאה "רעוועשטידרעב; רעד

 ,דניז ערעייז רַאפ םיללּפתמ יד טפָארטשעג טָאה רעכלעוו ,דיגמ ַא ןופ

 רעקיזָאד רעד ,םלוע-לש-ונובר, :טָאג ןטעב ןעמונעג לכ םדוק רע טָאה

 ,תועבטמ עכעלט9ע בילוצ רעדניק ענייד ןפרווורָאפ ערעטיב טכַאמ דיגמ

 ,רערעייט וינעטָאג ,םיא לָאצַאב .השרד רעד ךָאנ טמוקַאב רע עכלעוו

 "ןדיי ףיוא תוליכר ןייק ןביירט טשינ רע לָאז ןוא ,ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא

 רעוועשטידרעב םעד טרעטעגרַאפ טָאה ךמע זַא ,רעדנווו ַא ןעד זיא

 ? ןיבר

 טָאה רע .םיקידצ םידיסח יד ןשיװצ םַאנסיױא ןַא ןעועג זיא רע

 -רעד-קיביא םעד רַאפ ,קלָאפ ןרַאפ טבעלעג ןוא קלָאפ סָאד ןענַאטשרַאפ

 ,דיי-סקלָאפ ןעמערָא ןוא ןטריטַאולּפסקע םענעקָארש

 ןבעגעגרעביא ,ןובירט ַא ןופ ליּפשיב רעקידעבעל ַא ןעוועג זיא רע

 רענָאיּפ רעד ןעוועג זיא רע .שטנעמ ןקידנדיל םעד ןבעל ןוא בייל טימ

 רעד ןיא ןבירשעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיקידצ טכיש רעניד רָאג רעד . ןופ

 -ייב ןכעלנעזרעפ ןוא םזינַאמוה ןפיט רעייז טימ ,םזידיסח ןופ עטכישעג

 ,ליּפש

 טשרעהעג קיטכעמלַא טָאה'ס ןעוו ,טייצ ַא ןיא רע זיא ןעמוקעג ןוא

 ,טשעג) רעקסנעזיל ךלמילא 'ר ןופ "הרות, יד ,םזיקידצ רעשיטקַארּפ רעד

 קידצ ןרַאפ גנוציטשרעטנוא עלופ יד טולָאסבַא טרעדָאפעג טָאה יז 6

 ןוא טָאג ןגעוו ןטכַארט רָאנ ןענעק לָאז רע ידכ , ,תונתמ ןוא טלעג טימ

 ."רעגנעהנָא ןוא םידיסח יד רַאפ תושקב יד ןיא ןייז חילצמ

 רַאפ תובוט ןוט ןופ הטיש עשירחוס ַא ןעמוקעגפיוא זיא םורַא ױזַא

 םעד ןלָאצ טזומעג דיי רעמערָא רעד טָאה ריא טימ גנַאלקנייא ןיא .טלעג

 ,טרָאװ "קילייה; ןוא השקב רעדעי רַאפ קידצ

 ,תוכרב ןלייט ןיא ןרָאװעג דימ טשינ זיא יבר רעד ,קידצ רעד ןוא;
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 ףורַאב רעטסרעייט רעד ,טפעשעג עטסעב סָאד .לזמ ןוא םוטכייר ןגָאזוצ

 ,ןוז םוצ רעטָאפ ןופ השוריב ןעגנַאגעגרעביא זיא רע .יבר ַא ןעוועג זיא

 -םיקידצ סעיטסַאניד עצנַאג ןעמוקעגפיוא ןענייז'ס .לקינייארוא ןוא לקינייא

 ןעא עטשרע יד ןייז וצ טרידנעטערּפ טָאה ייז ןופ עדעי סָאװ ,םייבו

 ,לארשי ינב וניחא ייב עקיצנייא

 ,השוב עדעי ןפרָאװעגּפָא טָאה םזיקידצ רעטריזילַאיצרעמָאק רעד

 "ןעלטעצ עקילײה , טימ קעז ,תושרד "עקילייה, טפיוקרַאפ טָאה ןעמ

 ןגרָאמ ןֹופ ןוא טנייה ןופ דניז יד רַאפ

 -יסח רעד ןופ דובכ םעד טעװעטַארעגּפָא טָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא

 ןעוועג זיא ,ןברָאדרַאפ זיא ץלַא טשינ זַא ,ןזיוועג ןוא גנוגעוװַאב-םזיד

 עביל ןוא דובכ ,ץרַאה טימ שטנעמ ַא -- רעוועשטידרעב קחציייוול 'ר

 .שטנעמ םוצ

 לא 8
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 -ייארַאפ ךיז טָאה גנוגעװַאב -םזידיסח רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 רעמ טנַאקַאב ,קחצי-בקעי 'ר ןופ טלַאטשעג יד ,ןיז ןוויטיזָאּפ ןיא טקיב

 רעד ןעוועג זיא רע .(1776 .בעג) ,שודקה דיי רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא

 טייג םיא ןגעוו .הטיש רעייז ןוא םידיסח זיוה רעכסישּפ ןופ רעדנירג

 ןכערב טגעלפ סָאװ ,רוביג ַא דיי ַא ןעוועג זיא רע זַא ,עדנעגעל ַא ןָא

 ןשיוצ ,ןיז ןשיזיפ ןיא ,טלייטעגסיוא ךיז רע טָאה ךיוא םעד טימ .ןזייא

 טקירדעגסױא ךיז טָאה ָאדערק-טּפיױה ןייז .םייבר-םיקידצ טייהרעמ יד

 -ריוו ןופ חוכ ןשירעפעש םעד סלַא ,טעברַא רַאפ (ביול) זָאעטָאּפַא ןיא

 סָאװ ,םעד רַאפ טוג זיא ףליה סטָאג, :ןגָאז טגעלפ רע .שטנעמ ןקיד

 ,"ךיא םענעגייא ןייז ןפמעקסיוא ךיז ףרַאד רענייא רעדעי ."ןיילַא טעברַא

 -פיוא ןָא טיײדַאב סָאװ ,"ןעײנַאב גָאט עלַא ךיז ףרַאד ןעמ : רקיע רעד,

 .ןטרעוו עיינ ץלַא ןפַאש ןוא ןטעברַא רעה

 -ושּפ רעדעיא ןעק גנוגנערטשנָא ןוא טעברַא רעכעלנעזרעּפ ךרוד

 טימ שטנעמ ַא ןרעו ןעק םיא ןופ ."רעטושּפ ןייק ןביילב טשינ דיי רעט

 .קידצ ַא ,םש-לעב ַא ,ןעמָאנ ַא

 "רעביא עלאיצָאס עניילק ַא .סעיינ עשיאיידיא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ,םיא טיול ,ךָאד זיא קידצ רעד .םזידיסה ןופ ערעל רעד ןיא שינערעק

 -סירַא רעקיטסייג ַא ,ןומה ןופ ,עסַאמ רעד ןופ רעטלייטעגסיוא ןַא ןעוועג
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 רָאנ .המשנ רעלעבָאנ ןוא שודקה חור םעד טימ ןעקנָאשַאב ,טַארקָאט

 -טימרַאפ, ַא ןופ עבַאגפיוא יד ןריזילַאער טנעקעג רע טָאה רעכלעזַא סלַא

 ,"טָאג ןוא שטנעמ ןשיווצ רעל

 ןופ וירב א ךיז טניפעג רוטַארעטיל-תודיסח רערעטלע רעד ןיא

 זדנוא טלייצרעד טרָאד .רעוויטוק ןושרג'ר רעגָאװש ןייז וצ בוט-םש-לעב

 רעד ןגעוו גנוגעווַאב-םזידיסח רעד ןופ רעדנירג ןוא רעקיטערָאעט רעד

 (ןטלעװ עשילמיה יד ןיא) םינוילעה תומלע יד ןוא המשנ ןייז ןופ הילע

 ןוא םיכאלמ ענייז ,ארוב םעד טימ ןכערּפשעג ןוא ןשינעגעגַאב ענייז ןוא

 ,םיחילש

 זַא ,זייוװַאב "רענרעזייא; רעד ןייז טפרַאדעג ךָאד טָאה ווירב רעד

 ַא ןיא ןעמוק וצ ןעוועג הכוז זיא ט"שעב ןופ המשנ "עקילייה , יד רָאנ

 רַאפ .םיכאלמ ענייז ןוא רעשרעה ןייז ,למיה ןטימ טקַאטנָאק ןטקעריד

 וליּפַא ןעװעג המשנ עקילייה ,עלעבָאנ יד ,קידצ רעד זיא םזידיסח םעד

 טימ ןציז .ןָאןביוא םעד ןעמונרַאפ טָאה רע .הרות יד יװ ,רעקיטכיוו

 ןוא המכח ןייז ןופ ןענרעל ,דייר ענייז וצ ךיז ןרעהוצ ,שיט ןייא ייב םיא

 ַא ןענרעל יו הווצמ ערעסערג ליפ ַא ןעוועג זיא ,(תוגהנתה) גנוריפיוא

 שיט ןייז ןוא לודגה-ןהכ רעקילייה רעד ןעוועג זיא קידצ רעד .ארמג טַאלב

 טָאה דיי רעקיבױלג רעד וװ ,חבזמ רעקילײה רעד (שיט סניבר םעד)

 ,תומהב ןיא טשינ ךעלדנעטשרַאפ ,טָאג רַאפ תונברק ןעגנערב טפרַאדעג

 ןופ םיחויר עסיורג וליפא ןוא טלעג ,םילכאמ עקַאמשעג ןיא רָאנ

 .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטפעשעג עלַא

 םעד ךרוד ,טָאג טימ ךיז ןטפעהַאב ןופ -- תוקבד ןופ עיידיא יד

 ןופ טָאבעג רעטסקילײה רעד ,קנַאדעג:טּפױוה רעד ןעוועג זיא -- קידצ

 -ימלת עטנעָאנ ענייז טיול ייס בוט-םש-לעב ןטיול ייס ,ערעל-םזידיסח רעד

 ,םזיקידצ ןופ טיבעג ןפיוא ךיז טָאה'ס עכלעוו ןופ ,ןרָאטַאוניטנַאק ןוא םיד

 רעטשרע רעד טָאה רע .רעקסנעזיל ךלמילא 'ר טלייטעגסיוא לעיצעּפס

 ךוב ןייז ןיא םזיקידצ ןשיטקַארּפ ןופ גנודנירגַאב עשיטערָאעט ַא ןבעגעג

 ךיז ןעניפעג ןטלעװ עלַא" :טרָאד טביירש רע .(1789) "ךלמילא םעונ;

 סָאװ ,ץלַא; ."זיא ןליוו ןייז יוו ,ןָאט ייז טימ ןעק רע ןוא תושר סקידצ ןיא

 ַא רָאנ זיא רעדניק ןוא הסנרּפ ,טנוזעג ןבעל יוװ ,טמוקַאב שטנעמ רעד

 תוריזג עלַא ןייז לטבמ ןעק קידצ רעד , ."קידצ ןופ גנולטימרַאפ רעד קנַאד

 ."רוד ןצנַאג םענופ דניז יד ףיוא ןייז רפכמ ןעק קידצ רעד; ."ןדיי ףיוא

 סױרַא טגנירד ,קידצ םענופ טכַאמ רעכעלטעג ,רעטולָאסבָא רעד ןופ
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 -רעּפ-םַאנסױא סלַא ,"ללכה ןימ אצוי דיחי; סלַא עיציזָאּפ עלַאיצָאס ןייז
 רעד ,ןעמָאנ ןייז ןיא ןוא רעלקעמ ןייז ,ןייז וצ טָאג ןופ ןפורַאב ,טייקכעלנעז
 ,רעשרעה רעקיטכעמלַא

 רעמ לסיב ַא "שודקה דיי רעד , ,קחצי-בקעי 'ר טָאה ,ןעעז רימ יו
 טלַאטשעג יד ןעזעג ךעלמיטסקלָאפ ןוא ךעלשטנעמ רעמ ,שיטַארקָאמעד
 סָאװ) ,גנוגנערטשנָא ןוא טעברַא רעכעלנעזרעּפ ךרוד ביוא .קידצ ןופ
 ,ןובשח סנטייוצ ןפיוא ןבעל טשינ ,סָאד טיידַאב טדערעג טושּפ-טסָארּפ
 רעדעי ,דיי רעדעי ןעק ,(עיצַאטַאולּפסקע רעכעלשטנעמ ןופ ןבעל טשינ
 -ַארגעד אלימב טרעוו ,קידצ ַא ןופ גנַאר רעד וצ ןייגרעד ,ךמע רעטושפ
 ערעסעב ףיוא "לסיוטש ןופ ענעבילקעגסיוא, ףיוא גנולייטנייא יד טריד
 ,"ןשטנעמ ערעגרע ןוא

 יד ןגעק שירָאגעטַאק ןטָארטעגסױרַא קחצ-בקעי 'ר זיא רעבירעד
 -עטשעצ ןוא גנונעקיילרַאפ ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה רע .סעיטסַאניד-םייבר
 ןוא גנוגעװַאב-םזידיסח יד שילַארָאמ ןסערפפיוא טעװ סָאװ ,טפַארק-סגנוו
 רעבירעד .קלָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא טעטירָאטיױא ריא םָאקלופ ןסײרעטנורַא
 רענילבול םעד -- ןיבר ןטמירַאב ןייז ןופ ןבעל םייב ךָאנ רע טָאה ךיוא
 ,שרוי ןייז טקעריד ןרעװו וצ טשינ ידכ ,םיא ןופ טלײטעגּפָא ךיז ,"הזוח;
 -רַאפ-טסבלעז ךרוד ,טעברַא רעכעלגעטיגָאט ןוא ימ רענעגייא ךרוד רָאנ
 רעזעיגילער ַא ןרעוו וצ ןייז הכוז ,ןיז ןקיטסייג ןוא ןשיטע ןיא ,גנומָאקלוֿפ
 ,קלָאפ ןופ רעריפ

 עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה עכסישּפ ןיא ףיוה-םידיסח ןייז
 ןייז ןלעטשּפָא ןלָאז סָאװ ,ןטרעװ עיינ טימ םזידיסח םעד ןלַארטשַאב וצ
 -יפ-טּפיוה ענייז ןופ ןעייר יד ןיא גנוטרעװטנַא עשילַארָאמ יד ןוא הדירי
 ,רעדנירגַאב ןוא רער

 יד ןיא ןרָאװעג טקיביײארַאפ ןענייז "?שודקה דייא ןופ ןעקנַאדעג יד
 "ידוהיה תרות, ,"ידוהיה תראפת, ,"ידוהיה תואלפנ , םירפס

 :עקידנגלָאפ ןרעהעג ענייז "ךעלטרעוו , עטמירַאב יד וצ

 ןײרַא םיא ןיא טשינ טייג'ס ביוא דניז ןייק טשינ טײגַאב רענייק;
 ,(הטוש ַא ןופ טײקשירַאנ ןופ טסייג ַא) "תוטש חור ַא

 רעקידניז ַא אלימב זיא הטוש רעדעי זַא ןמיס ַא זיא סָאד;
 ןעק םדו-רשב רעדעי ,תפומ-לעב ַא ןייז וצ ץנוק ןייק טשינ זיא'ס;

 ,"דיי ַא ןייז וצ זיא רעבָא רעווש .רעדנווו ןזייװַאב
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 םוצ ּפָא טשינ םיא קיש ,הבדנ ַא ןטעב ריד טמוק ןַאמערָא ןַא ןעוו,

 ,"ןפלעה ריד טעװ רעוו ָאט ,ךיא טשינ ביוא : םיא גָאז רָאנ ,םלוע-לש-ונובר

 קחצי:בקעי 'ר טָאה ליּפשייב ןכעלנעזרעּפ ןוא ןעקנַאדעג ענייז טימ

 -עג םיא טָאה שטנעמ-סקלָאפ רעד ןכלעוו טימ ,ןעמָאנ םעד טקיטכערַאב

 ."שודקה דיי, --- טניורק

 -- דיי "רערשכ,/ ַא ןייז וצ טבערטשעג רע טָאה ןבעל עצנַאג סָאד

 -נעזרעּפ רע טָאה רַאפרעד .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא שטנעמ ַא טסייה סָאד

 ןעק סָאװ ,געוװ ןכעלטעג םוצ ןביוהרעד ,גנוגערטשנָא ןוא טעברַא עכעל

 -כיוה עשיטע עטסכעה יד וצ םיא ןביוהפיוא ,שטנעמ םעד ןרימרָאפסנַארט

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא עיציזָאּפ רעטסכעה רעד וצ ןוא ,ןטייק

 -רַאעג קיטסייג זיולב טשינ ןוא שיזיפ ןילַא ךיוא רע טָאה רַאפרעד

 ןוא טביולעג ןוא טנעה ענייז ןופ חוכ ןשיזיפ םעד טימ טריצלָאטש ,טעב

 -- עצַארּפ ןוא ימ רעכעלעזרעּפ ןיא ןפַאש סָאװ ,טנעה עלַא טשטנעבעג

 -קריוו יד ןופ טנעה יד ,ןטרעוו עלַא ןופ רעפעש עכעלקריוו יד ןופ טנעה יד

 יד ,סערגָארּפ ןלַאיצָאס ןוא ןלערוטלוק ,ןלעירעטַאמ ןופ רעגערט עכעל

 ,ןסַאמ-טקלָאפ יד ןופ --- עטכישעג רעד ןופ רעפעש עשיטקַאפ יד ןופ טנעה

 רעלייצרעד רעלופטנַאלַאט רעד -- רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר

 טָאה גנוגעוװַאב-םזידיסח רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסטמירַאב יד וצ

 רַאפ טלַאה ןעמ ןכלעוו ,(1772 ןריובעג) רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר טרעהעג

 ,בוט-םש-לעב ןופ לקינייא ןַא

 -רעד-השעמ רעשידיסח רעטסעב רעד סלַא טקיביײארַאפ ךיז טָאה רע

 -רעביא טָאה רע .טנַאלַאט ןוא גנוווש ןשירַארעטיל טימ ןעקנָאשַאב ,רעלייצ

 -ןגייא סָאד ןרָאװעג זיא עכלעוו ,השורי עשירעלטסניק ,עכייר ַא טזָאלעג

 ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ רָאנ ,עקיביולג ןופ זיולב טשינ םוט

 "רעווַאלסַארב , םעד ןעניד טגעלפ השעמ רעדעי וצ גנוטיירגוצ סלַא

 ןוא ןליּפשיב עשירעלָאמ טימ ךיז ןצונַאב םיא ןיא טגעלפ רע .סעומש ַא

 ,ןכיילגרַאפ

 ןיב ךיא; :רערעהוצ ןוא םידימלת ענייז וצ ןגָאז רע טגעלפ ױזַא

 ןעלדנַאװרַאפ וצ ךיז טימַאב סָאװ ,רבדמ ַא ןיא רערעדנַאװ ַא וצ ןכילגעג
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 ַא ץרַאה סָאד ןיא ךייא ןופ ןדעי ןיא לייוו ,בושי ןכעלשטנעמ ַא ןיא םיא

 ,(טייקכעלטעג) הניכש רעד רַאפ טרָא ןייק טרָאד ָאטשינ זיא'ס ןוא שינעטסיװ

 ךיא ןענַאװ זיב ,ךייא ןופ ןכעלטיא טימ ךיז ןרעטַאמ ןוא ןעװערָאה זומ ךיא

 ."סטכער סעּפע ןכַאמ םיא ןופ ןָאק

 :קנַאדעג ַאזַא טימ טצונַאב ךיז רע טָאה סעומש רעדנַא ןַא ןיא

 ןוא ןײלַא דלַאװ ןדליוו ַא ךרוד ייג ךיא .טעברַא ערעווש ַא בָאה ךיא;

 ןקַאה זומ ךיא .ןרָאי רעטנזיוט טרָאד ןעייטש סָאװ ,רעמייב ןקַאהסיוא זומ
 ."געוו ַא ןרעו טעוו'ס זיב ןקַאה ןוא

 רעד ךיוא טָאה ,בוט-םש-לעב רעד -- עדייז רעסיורג ןייז יו טקנוּפ

 ןריזירַאלוּפָאּפ וצ דָאטעמ ןוא ןפוא ןַא השעמ רעד ןיא ןעזעג רעװַאלסַארב

 ןוא .עיצַאטערּפרעטניא רעשידיסח רעד ןיא הרות רעד ןופ ןעקנַאדעג ליע

 : םזירָאפַא ןיא טקירדעגסיוא ךעלטייד רֶע טָאה סָאז

 זַא ,גָאז ךיא ,ןרעפעלשוצנייא טוג ןענייז תוישעמ זַא ,טגָאז טלעוו יד ,

 .?ףָאלש ןופ ןשטנעמ ןעמ טקעװ תוישעמ טימ

 ,ןבירשעג טשינ רעוװַאלסַארב ןמחנ 'ר טָאה ןעגנולייצרעד-רעדנווו ענייז

 -רַאפ ייז טָאה סָאװ ,רעד .ןטייהנעגעלעג ענעדישַאּפ ייב טריזיװָארּפמיא רָאנ

 ךיוא טָאה ןעמ ןכלעוו ,ץרַאהנריטש ןתנ 'ר ,דימלת ןייז ,ןעוועג זיא טקיביײא

 .רעווָארימענ ןמחנ 'ר ןפורעג

 טקורדעג טָאה ןעמ ווװ ,יירעקורד עלעיצעפס ַא ןפַאשעג וליפַא טָאה רע

 ןבירשעגנָא ךיוא טָאה ןיילַא ןתנ 'ר .תוישעמ-ירוּפיס *סרעװַאלסַארב , םעד

 ."תוכלה יטוקל, ךוב ןיא ייז ןופ עסיוועג וצ (רַאטנעמָאק) שוריּפ ןגנַאל ַא

 השעמ ַא, :ןרעהעג "רעװַאלסַארב, ןופ תוישעמ עטסטמירַאב יד וצ

 השעמ ַא; ,"רעסייק ַא ןוא ךלמ ַא ןגעוו, ."הכלמ:-תב רענעריולרַאפ ַא טימ

 עטסטמירַאב יד ןוא "םת ַא ןוא םכח ַא טימ השעמ ַא, ,"םכח ןוא ךלמ ַא ןגעוו

 ."רעלטעב ןביז ןגעוו, (עטקידנערַאפ טשינ ןוא)

 ,(ןקורדסיוא ךַארּפש) ןעלטימ עשירַארעטיל יד ןופ טײקמערָא רעד ץָארט

 יד ףיוא רימ ןּפַאכ ,טלַאהניא םעד ןייטשרַאפ םייב ןטייקירעווש לָאמטּפָא

 | ,הנווכ יד ץנעטנעס יד

 עשילָאבמיס ןיא :ןּפורג ייווצ ןיא ןלייטנייא ןעמ ןָאק ךעלהשעמ יד

 .(עכעלדנעטשרַאפ רעמ יד) עכעלטיז ןוא (עכעלדנעטשרַאּפ-רעוװש יד)
 ןופ ןוויטָאמ עטנַאקַאב ןעמ טניפעג ךעלהשעמ םַאנסיוא ןָא עלַא ןיא
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 ,רוטַארעטיל-רעטיר "רעשיאיוג; רעד ןופ ,תוישעמ-רעדנווו עשידיײ-טלַא יד

 ,וו"ַאא ןסָאטימ

 -תב רענערױלרַאפ רעד ןגעו עלהשעמ סָאד זיא ליּפשיײיב םוצ ױזַא

 ףלַא ייב טמוק סָאװ ,דלעה-רעטיר ןטנַאקַאב ןופ עיּפָאק ַא טעמכ הכלמ

 -עגקעװַא טָאה'ס עכלעוו ,הכלמ-תב יד ןעניפעגוצּפָא ידכ ,ןטייקירעווש

 דנַאטשוצ-סעכ ןיא טָאה (רעטָאפ ריא) ךלמ רעד לייוו ,לווייט רעד טביור

 .?לווייט רעד ןעמענ ךיד לָאז , : ןגירשעגסיוא

 ןקָאל ,רעדליב עטנַאקַאב-ןימעגלַא ,עשיטסַאטנַאפ ןופ עמַאג עכייד ַא

 ןוחטב ןוא רעיודסיוא ,טומנדלעה םעד טרעדנוװַאב רעכלעוו ,רענעייל םעד

 ,גנושימניײרַא-סטָאג ןיא ,רעדנווו ןיא ןביולג םעד ןקעוו ייז ,ןטבילרַאפ ןופ

 רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק ףרַאד רענעייל רעד .ןכעלריטַאנרעביא ןיא

 םעד טגעװַאב הללק יד לייוו ,ןטלעש וצ גנערטש טָאברַאפ "רעטשרעביוא

 םעד ןפלעה ןָאק ,רעדנווו ענייז ןוא טָאג ןיא ןביולג רעפיט ,ןגעקַאד .,לווייט

 ,עטכעלש סָאד ןעמוקייב דיי

 -נעוועג ןיוש טקעריד זיא (ץראה:םע) םת ןוא םכח ןגעוו השעמ יד

 רעכעלקילג זַא ,ןזייווצסיוא זיא ליצ ריא ."רערעלקפיוא, יד ןגעק טעד

 עכלעוו ,הרות רעד ןוא קידצ ןיא דנילב טביולג סָאװ ,רעד קידנעטש זיא

 -רָאג ןיא טביולג סָאװ ,ןגעקַאד םכח רעד .עיצַאוטיס רעדעי ןיא םיא ןפלעה

 טייג ,ןטכַארט וצ קידנעטשטסבלעז טומ טָאה ןוא טלפייווצ סָאװ ,טשינ

 .רעטליּפשרַאפ ַא סױרַא קידנעטש

 ;קילג וצ טריפ קידצ ?ןקיליײה , ,"ןקידנסיװצלַא; ןיא ןביולג רעד

 ןפרַאד רעבירעד .קילגמוא וצ -- יירעקנעדיירפ עשיליכשמ ,תוסרוקיּפַא

 "מושמ, יד ,"רערעלקפיוא , יד ןפמעקַאב ,ןעלטימ עלַא טימ ,םידיסח יד

 "לארשי-יעשופ , ןוא "םיד

 ,ץנַארעלָאטמוא רעמערטסקע רַאפ גנַאזעג-ביױױל ַא :טרָאװ ןייא טימ

 -רעוו ענייז ןיא ןביולג ןוא קידצ םוצ טײקמַאזכרָאהעג רעדנילב ,םזיטַאנַאפ

 ,םיתפומ ןוא רעט

 -רַאפ-טשינ) יד זיא גנופַאש "סרעװַאלסַארב, ןופ השעמ עטסנעש יד

 ץנעטנעס ַא סױרַא טגָאז ייז ןופ רעדעי .רעלטעב ןביז ןגעוו (עטקידנע

 :(קנַאדעג םענײמעגלַא ןַא)

 ליו רע זַא ,רעלטעב רעביוט רעד טסעפ טלעטש ליּפשייב םוצ ױזַא

 ,תונורסח טימ זיולב זיא עכלעוו ,טלעוו רעד ןופ ןעגנַאלק יד ןרעה טשינ

 .קילג ַא ,םורַא ױזַא ,זיא טייקביוט ןייז
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 ץרַאה, ןגעוו קנַאדעג ןשיּפָאזָאליפ ַא סױרַא טגָאז רעלטעב רעטייווצ א
 .שטנעמ ןופ גנולעטשרָאפ יד סלַא טלעוו יד טריזילָאבמיס סָאװ ,"לַאװק ןוא

 -קנעב ןוא עביל רעכעלשטנעמ רעקיבײא ןגעוו טדער ,רעטירד ַא
 ,וו"ַאא טפַאש

 -השעמ ןופ םרָאפ ןיא טקירדעגסיוא ,רעלטעב יד ןופ ןעקנַאדעג יד
 רבחמ ןופ (גנולעטש) ןימַאמדינַא ןשיפָאזָאליפ םעד ןבעג זדנוא ןפרַאד ,ךעל
 ,ןײלַא

 ןעעז ,רעגינ .ש ליּפשייב םוצ יו ,רעקיטירק-רוטַארעטיל עסיוועג
 וצ ןכיילג ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,סעמעָאּפ , תוישעמ "סרעוװַאלצַארב , ןיא
 .?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ךיז

 ,שיזַאטנַאפ עשירעפעש יד; ,"ןעניז ןפיט םעד; ןרעדנוװַאב ערעדנַא
 ,"ןטנעמורטסניא עלַא ףיוא ךיז טליּפשעצ סָאװ

 ןליפַא .ןבירטעגרעביא קרַאטש רַאפ סָאד ךיא טלַאה ,ךעלנעזרעּפ
 -פיוא זיא גנופַאש יד ןעו ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד ןופ קידנעײגסױרַא
 ףיוא טנכערעגסיוא ,טעטיוװיאַאנ ריא ?ןרעדנוװַאב, ןעמ ףרַאד ,ןעמוקעג
 -מערָא רעד ןגעוו קידנדער טשינ ןיוש ,רענעייל ןופ טײקנענַאטשענּפָא רעד
 ,רעטנוא ןכיירטש עלַא סָאװ ,םרָאפ ןופ טייק

 םזידיסח ןיא עוויטַאגענ ןוא עוויסיזָאּפ סָאד

 -סַארב ןמחנ 'ר ןופ גנופַאש רעשירַארעטיל רעצנַאג רעד ןופ ליצ רעד
 ,עלענָאיצַאריא ,עשירעביולגרעבָא סָאד ןקיטסעפַאב וצ ןעוועג זיא רעוװַאל
 -ַאזיא עשידיי יד טרעכיזרַאפ ןרעוו טפרַאדעג טָאה םעד ךרוד ,עשיטַאנַאפ
 .טייקילייה עשיקידצ-שייבר ,טײקכעלטלעװ"יטנַא ,טייקטריל

 רעד סָאװ ,טכיל סָאד ןשעלסיוא טפרַאדעג ןבָאה ןעלטימ עלַא יד
 ,םענעקָארשרעד ,םענענַאטשעגּפָא םעד טכַארבעג טָאה ײטעמָארּפ-הלכשה
 -נוהָאי ןט-18 ןופ שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי ןקידלטעטשניילק ,ןטכַאמשרַאפ
 -יכשמ יד ןופ ףור םעד ןכליהרַאפ ןוא ןטױטּפָא טפרַאדעג טָאה סָאד .טרעד
 .ןבעל טיײנַאב ,יירפ ַא וצ ,ןסיוװ ןוא ערעל וצ םיל

 רעדָא ,ןסקָאדָאטרָא ןוא םידיסח יד ןשיוצ ףמַאק ןשיטַאמַארד םעד ןיא
 ןשידיי םעד רעביא טכַאמ רעקילייה רעד רַאפ , תודגנתמ ןוא תודיסח ןשיווצ
 עלַא יו ,רעקיטכיוו ןעוועג זיא סָאװ ,טנעמָאמ ןייא ןעוועג זיא ,"קלָאפ
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 רעד וצ האנש עקידנענערב עמַאזניימעג יד ןעוועג זיא סָאד .תועד-יקולח
 -עג ןכעלשטנעמ ,ןעיירפ םעד רַאפ ארומ עקילייה עמאזניימעג יד ,הלכשה

 ,קנַאד

 יד ייס ,ךורע-ןחלוש רעגנערטש רעשינבר-שיסקָאדָאטרָא רעד  ייס

 ןוא ןטלַאהנָא טפרַאדעג ןבָאה ,הלבק רעד ףיוא טריזַאב ,קיטסימ עשידיסח

 ,םע-ןומה ןשידיי ןופ ףָאלש ןקיליײה ,ןכעלרעטלַאלטימ םעד ןקרַאטשרַאפ

 טכיל ןופ לַארטש םוש ןייק זַא ,גנַאהרָאפ-ָאטעג ןופ רעכעל עלַא ןּפוטשרַאפ

 .ןעגנירדניירַא טשינ לָאז ,טפול רעיירפ ןוא

 גע

 סָאד זיולב טשינ טרעכיײרַאב טָאה םזידיסח רעד זַא ,לפייווצ ןָא זיא'ס

 ןשידיי ןופ ךַארּפש יד ,ךַארּפש עשידיי יד ךיוא רָאנ ,ליפעג עזעיגילער

 -ינ .ש טקירדעגסיױא סע טָאה רשפא ןטסעבמַא .ךמע ןופ ,שטנעמ-סקלָאפ

 רודיס ןופ טשינ ןוא ןצרַאה ןופ טנוװַאדעג ןבָאה םידיסח; זַא ,קידנגָאז ,רעג

 ."שידיי ןעוועג זיא ךַארּפש-ץרַאה רעייז ןוא

 עזעיגילער ליפ ןפַאשעג ןבָאה םזידיסח ןופ רעקיטערָאעט-טּפיױה יד

 טימ טצונַאב ךיז ןיילַא ןבָאה ייז .שידיי ןיא ןענמיה ךיוא וליפַא ,רעדיל

 טָאג זַא ,טנרעלעג ןבָאה ייז .תוליפת עקילייה ןוא ןענוװַאד םייב ןושל-עמַאמ

 ןדער רעקיביולג רעד ףרַאד רַאפרעד ןוא שטנעמ ןופ ץרַאה סָאד ןבָאה ליוו

 -ןושל ןיא) חסונ ןטיירגעגוצ ַא טול ליומ דמערפ ַא טימ טשינ םיא וצ

 ,(שודק

 יד ןרָאװעג (!ןטסניד ןוא רעבייוו ןופ ךַארּפש יד , זיא םורַא ױזַא

 םוצ ןדנָאװעג ךיז טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןעקנַאדעג עקיליײיה ןופ ךַארּפש

 ,םלוע-לש-ונובר

 רעד -- גנוגעוװַאב-םזידיסח רעד ןופ רעדנירג רעד טָאה טסוװַאב יו

 -ימלת ענייז עלַא ךיוא .שידיי ןיא תוישעמ עלַא טלייצרעד ,בוט-םש-לעב

 ייס ,קיטקַארּפ רעזיגילער רעד ןיא ייס ,שידיי טימ ךיז טצונַאב ןבָאה םיד

 -עטיל רעייז ןיא םעלַא רַאפ רעבָא ,םיחוכיוו ןוא ןסעומש ,ןעגנולייצרעד ןיא

 ,גנופַאש רעשירַאר

 ,תוישעמ-רעדנווו עריא טימ רוטַארעטיל עשידיסח יד זיא םורַא ױזַא

 ."שידייג טנכייצַאב םיליכשמ ליפ ןבָאה ױזַא (4
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 -טרָאװ רעשידיי רעד ןופ לָאמקנעד ַא, ןרָאװעג ,קיטסַאטנַאפ ןוא קיטסימ

 ."טסנוק

 לָאז ןעמ וויטיזָאּפ יו ,ןייז טשינ לָאז לָאמקנעד רעד רעבָא סיורג יו

 טימ ךיז ןצונַאב ןוא גנופַאש עשירַארעטיל ,עשידיסח יד ןצַאשּפָא טשינ

 טשינ ןעמ רָאט ,ךַארּפש סלַא שידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןושל-עמַאמ

 .עוויטַאגענ סָאד ןלעטשרַאפ

 טימ זייוולייט ,ןיזייר ןמלז ,רעגינ .ש טימ ןייז םיכסמ טשינ ןעק ךיא

 ,שידיי ןיא ןבירשעג טָאה סָאװ רעדעי זַא ,יקצולירּפ חנ ןוא ךיירנייוו סקַאמ

 -גָארּפ ַא אלימב ,רעגערט ןוא רעגנעהנָא ?רעקיניזטסוװַאב , ןייז ןעוועג זיא

 . ,שטנעמ רעוויסער

 ,טדערעגמורַא בָאה ךיא עכלעוו ,ןטייז עוויטיזָאּפ ,זייוולייט עלַא ייב

 ןיא ,ןעמָאנעפ רעכעלטפַאשלעזעג סלַא ,גנוגעוװַאב יד טגָארט ,םזידיסח ןיא

 .רעטקַארַאכ ןוויסערגער ַא ןײמעגלַא

 עכעלרעטלַאלטימ סָאד ןקיטסעפרַאפ וצ ןעװעג זיא ליצ  ןייז

 -רַאפ וצ ,?שינרעטצניפ עקיליײה , יד ןקיבײארַאפ וצ ,ענענַאטשענּפָא ןוא

 .עטכישעג רעד ןופ דָאר יד ןטלַאה

 ,ןסיז ַא ןיא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי םעד טגיוועגנייא רע טָאה רעבירעד

 רעד ביוא ,ןבעל ךעלשטנעמ ַא רַאפ ןפמעק סָאװ ךָאנ .ףָאלש ?ןשיחישמ ;,

 -ּפָארַא טעװ "רעטשרעביוא , רעד ביוא ,טָאג ןופ תוכרב עלַא טגנערב קידצ

 ? ןייּפ ןוא גנורעדינרעד ,תורצ ןופ רעזיילסיוא ןַא ןקיש

 ןופ ,בוט-םש-לעב ןופ רימלת ןטסטמירַאב ןופ טייקיטעט עצנַאג יד

 ןענייז ,ןעקנַאדעג ןוא תוישעמ-רעדנווו ענייז עלַא ,רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר

 ןויסערגָארּפ םעד ןטלַאהוצנייא ,םזידיסח ןופ ווװורּפ רערעטייוו ַא ןעוועג

 רעגערט יד ןגעק ,ףמַאק ןוויסערגַא רעמ ַא ךרוד עטכישעג רעד ןופ שרַאמ

 ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה'ס זַא .םיליכשמ יד ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ

 ןָאק ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה ןופ טייקיסעמצזעג יד לייוו ,ךעלדנעטשרַאפ זיא

 -עטש עלַא ךרוד געוו ריא ךיז טזיינש יז .ןטלַאהנייא טשינ גנַאל ףיוא ןעמ

 | .רענרעד ןוא ןעגנור

 ןעמולח סָאװ ,ןטעָאּפ עטקיטעּפשרַאפ יד ןעקנעדעג ןפרַאד םעד ןגעוו

 -ילייה ןופ ָאטעג ןכעלרעטלַאלטימ ןיא דיי םעד ןעגנערבקירוצ ןגעוו רעדיוו

 -ברָאהעג רעדנילב רעשיקידצ-שינבר ןוא טײקטרעדנוזעגּפָא ,ארומ רעק

 ,טייקמאז
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 עלאנאיצאנ יד
 ןטשיליוצ וופ עפארטסאטאק

 .ה"י -ןט-147 ןיא םוטנדיי

 ןוא הרות רַאפ טליױורעדסױא ,ןליוּפ-שעידיי לדייא ,ָא

 טסָאה וד !טלגָאוװרַאפ ,טמותירַאפ ,טסיוורַאפ טסיב !ןסיװ

 ןופ טולב סָאד .םי ןפיוא דמַאז יו ,תונמלא רעמ טניײיה

 סערעיזָא ,ןכייט ןיא ץיױונעמָארטש טסילפ רעדניק ענייד

 ,"סעטָאלב ןוא

 רזעילא ןב השמ 'בר ןופ עיגעלע רעד ןופ)

 קַאזָאק יד ןופ תודע ןקידעבעל ַא ןהכה

 ,(תוטיחש





 עועיקאזאק יד ןופ הצוקּהת יד
 ןליופ ןיא ןדנאטשציוא
 טַּפעשמ א ןרעװ ףרַאד םוטנדיי-טלעוו ןופ עטכישעג ידי

 זיאיס סָאװ ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןטכערמוא עלַא רעביא

 .קלָאפ-רעריטרַאמ סָאד ןענַאטשעגסיוא

 ןעז טלָאװעג רימ ןטלָאװ טכירעג ןופ לעטשנעמַאװצ ןיא

 ."רעקלעפ עלַא ןופ רעיײטשרָאּפ ערַאטינַאמוה עטסעב יד

 ווָאנבוד ןועמש

 ןשילױּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת עמַאזיורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 1648 ןופ ,דנַאטשפיױא ןשירעױּפ-שיקַאזַאק רָאי 8 ןופ ךשמ ןיא .םוטנדיי

 ןצנַאג ןופ לטירד ַא ןדיי טנזיוט 200 ייב ןעמוקעגמוא ןענייז ,1656 זיב

 ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןקיטלָאמעד

 ןעעז ןטעטירָאטױא עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעקירָאטסיה עשידיי ליפ

 עטסערג יד ,עפָארטסַאטַאק עלַאנָאיצַאנ ַא תוטיחש-ןדיי עשיקַאזָאק יד ןיא

 טצירקעגנייא ךיז טָאה קַאזָאק טרָאװ סָאד .שדקמה-תיב ןברוח ןטייווצ ןכָאנ

 עשירבַאקַאמ טימ ,דחּפ ןוא ליורג טימ ןדיי תורוד עצנַאג ןופ ןורכז ןיא

 ,םיבושי ןוא תוליהק עטקיליטרַאפ ןופ רעדליב

 רעקירָאטסיה ןשידיי ןסיורג ןופ גנולעטש רעד טימ גנַאלקנייא ןיא

 רעד וצ ןייגוצ ךיא ליוו ,טריטיצ ןביוא בָאה ךיא ןכלעוו ווָאנבוד ןועמש

 ךיא .שיגָאלָאדָאטעמ ךיוא ןוא וויטקעיבָא ,ןייז ןָאק ןעמ לפיוו ףיוא ,עמעט

 "סיה יד ןופ קידנעײגסױרַא ןשינעעשעג יד ןטכיײלַאב וצ ווורּפ ַא ןכַאמ ליוו

 עשידיי ןוא ענײמעגלַא ןופ טכיל ןיא ,טרָא ןוא טייצ ,גנוגנידַאב עשירָאט

 ,םירוקמ
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 רעייז ןעועג זיא עכלעוו ?ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ןענַאװ ןופ ? ןקַאזָאק

 יז רענעמ-הכולמ ןוא רעקירָאטסיה עסיוועג ןבָאה סָאװרַאפ ? עיגָאלָאעדיא

 יז ןיא ןבָאה ערעדנַא ןעוו ,ןדלעה-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ סלַא טצַאשעגּפָא

 ? רעביור ןוא רעדרעמ ןעזעג

 יד ןעוװעג ןענייז רעװ : גנורעלקפיוא עשירָאטירעמ ַא םעלַא רַאפ

 -ּפָארעטרעװ ןגעװ טפַאשנסיװ) עיגָאלָאמיטע ןופ ןביוהנָא רימָאל
 ,(םַאטש

 -ַאב'ס זַא ,ןטלַאה לייט .םַאטשּפָא ןשיקרעט ןופ זיא קַאזָאק טרָאװ סָאד

 -ירדרעטנוא רעלַאדָאעפ ןופ םענעפָאלטנַא ןַא ,"שטנעמ רעיירפ ַאק טייד

 ַא ןָא שטנעמ ַא ,רעּפעלשמורַא ןַא טײדַאב'ס זַא ,ןטלַאה ערעדנַא ,"גנוק

 ןיא ןלעטטשסעפ ןעק ןעמ סָאװ ,םעד ץָארט .ביור ןופ טבעל סָאװ ,םייה

 שיטילָאּפ יז ןענייז ,ןעגנושטייטסיוא עדייב ןיא סעמַאזניימעג ,ןיז ןשיגָאל

 .עשירענגעק לַארטעמַאיד

 ףיוא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ-בייל ענעּפָאלטנַא ענױזַא ןופ

 יד ןוא הכולמ רעטיװָאקסָאמ רעד ,ןליוּפ ןקילָאמַא ןופ ןטיבעג"ץענערג יד

 סעגערב יד ייב םיחטש-ּפעטס עסיורג יד ףיוא ,(1 ןַאכ רעמירק ןופ הכולמ

 ןיא ןיײרַא ןלַאפ ןכייט ייווצ יד ווו טרָאד ,רעטסעינד ןוא רעפעינד םענופ

 .ןקַאזָאק יד ןעמוקעגפיוא ןענייז ,םי ןצרַאװש

 -טנַא ,לָאצ רעהפיוא ןָא רעקידנסקַאװ רעד ןשיווצ זַא ,טנַאסערעטניא

 -ָאק סָאד טרעסערגרַאפ רדסכ ןבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ עלַאדָאעפ ענעפָאל

 ,ןסור ,ןסורסייוו ךיוא ןעוועג (עקיטרָא) רעניַארקוא רעסיוא ןענייז םוטנקַאז

 -גערטרעדמוא רעד בילוצ ןפָאלטנַא ייז ןענייז עלַא .רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ

 -ירּפ ןוא ןטַאנגַאמ-דרע עשיליוּפ עסיורג יד דצמ גנוקירדרעטנוא רעכעל

 יד ןופ עניארקוא לייט עטסערג יד טרעהעג ןַאד טָאה סע עכלעוו וצ ,םיצ

 -ָאּפץעינעמַאק זיב ווָאכינרעשט ןופ ןוא עװַאטלָאּפ זיב גרעב-ןטַאּפרַאק

 יד ןופ ליפ .עטיל ןוא דנַאלסורסיײװ ןופ םיחטש עקיזיר ךיוא יו ,קסלָאד

 "ול אינוא; רעטמירַאב רעד ךָאנ ןליוּפ ןופ ןלייט ןרָאװעג ןענייז םיחטש

 הכולמ ַא ןעוועג זיא -- םירק ןופ טַאנַאכ רענעפורעגיױזַא רעד (4

 טז .טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ןרעטָאט יד ןופ

 טַאנַאכ רעמירק רעד ןיא 1783 רָאי ןיא .ייקרעט וצ קינעטרעטנוא 5

 ,דנַאלסור ןופ דנַאטשַאב ןיא ןיירַא
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 ךיז ןבָאה עטיל ןוא ןליוּפ ןעוו ,1569 רָאי ןופ (עינוא רענילבול) ?ַאקסלעב

 ,(2 הכולמ ןייא ןיא טקינייארַאפ םָאקלופ

 ןופ טכַאמ רעשירעטילימ ןוא רעשיטילָאּפ ,רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו

 ןענָאק ,סעידנופיטַאל עקיזיר ערעייז ןגעוו ,ןטַאנגַאמ-ןסערק עשיליױּפ יד

 : ןטקַאפ עקידנגלָאפ ןגָאז תודע

 -רַאפ טָאה ,יקסלָאּפצעינָאק ןטַאנגַאמ-דרע עשיליוּפ יד ןופ החּפשמ יד

 "טעטש ןוא טעטש 170 ,טנגעג רעװַאלצַארב ןיא זיולב ,םוטנגייא סלַא טגָאמ
 ףיוא םיחטש-דרע עקיזיר טרעהעג ךיוא ןבָאה ייז וצ .רעפרעד 740 ןוא ךעל

 .רעּפעינד ךייט ןופ טייז רעקניל רעד

 טרעהעג ךיוא ןבָאה ןסערק יד ףיוא רעמיטכייר עשיטנַאגיג עכלעזַא

 -סיָאמַאז סיקסװָאנילַאק ,סיקצָאטָאּפ יד תוחּפשמ-ןטַאנגַאמ עשעליוּפ יד וצ

 .ערעדנַא ןוא סיק

 יד ןסערק יד ףיוא טגָאמרַאפ ןבָאה רעמיטכייר ערענעלק ליפ טשינ

 ןופ ןסירעגּפָא םָאקלופ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטַאנגַאמ עלַאדָאעּפ עשיניַארקוא

 םוצ ױזַא .ןביולג ןשילױטַאק םעד ןעמונעגנָא ןוא טשילױּפרַאפ ,קלָאפ רעייז

 ןוא טַאנגַאמ:דרע ןשיניַארקוא ,ןטרילימיסַא-םָאקלופ םוצ טָאה ליּפשיײב

 טימ עװַאטלָאּפ ץנַאג טעמכ טרעהעג (3 יקצעיווָאינשיװ אמערעי ,טשריפ

 -סיד ךיוא טָאה רע ןטפַאשטריוװ עשיטָאטש ןוא עשירעיוּפ טנזיוט 40 עריא

 ,ײמרַא רעקרַאטש ,רענעגייא ןַא טימ טרינָאּפ

 -ָאװעיאװ רעוועיק ןוא ,טַאנגַאמ-דרע ןשיניַארקוא ,ןטשילױּפרַאפ םוצ

 ןטפַאשטריװ ןוא םיחטש-דרע עקיזיר טרעהעג ןבָאה לעיסיק םַאדַא ,עד

 -טנָאיַאמ , עשיטנַאגיג יד .רעּפעינד ךייט ןופ טייז רעטכער רעצנַאג רעד ףיוא

 ַא/ ןעװעג שיטקַאפ ןענייז ןטַאנגַאמ-ןסערק יד ןופ (סנגעמרַאפ) "סעק

 ןעוו ,1365 רָאי ןיא ןױש .רעירפ ךס ַא סָאד ךיז טָאה ןבױהעגנָא (

 רעשילױּפ רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה ַאללעיגַאי טשריפ רעשיווטיל רעד

 טעטכילפרַאּפ ךיז רע טָאה ,גינעק רעשיליופ ןרָאוועג ןוא ַאגיוודַאי ןיגינעק

 טימ ײר עצנַאג ַא ןעמוקעג ןענייז ךַאנרעד ןליױּפ טימ עטיל ןקינייארַאפ וצ

 ,ערעדנַא ןוא (1413) ַאקסלעדָארָאה ,1401) רענליו יד יוװ ,*סעינאג

 ןעוועג זןיא עקיטליגדנע יד .גנוקינייארַאפ יד טכעלקריוורַאפ ןבָאה עכלעוו

 .((1569) עינוא רענילבול רעד ןופ ךמס ןפיוא

 .יקצינלעימכ ןגעק ןפמַאק טימ טריפעגנָא ןוא עדָאוועיִאוװ ןעועג 3

23 



 ןייז ןיא ךיז רַאפ גינעק ַא ןעוועג זיא טַאנגַאמ רעדעי ."הכולמ ַא ןיא הכולמ

 ןַא טַאהעג טָאה רע ,ןצעזעג ענעגייא טשרעהעג ןבָאה םוטנגייא ןקיזיר

 ,םירעיוּפ ביל רעטנזיױט -- ןענַאטרעטנוא ענעגייא ןוא ײמרַא ענעגייא

 .עטריטַאלוּפסקע ןוא עטקירדרעטנוא םַאזיורג

 ףיוא סעידנופיטַאל עשיטַאנגַאמ-שילוּפ יד ןופ סקווו רעקיזיר רעד

 ןטימ לעלַארַאּפ ןעגנַאגעג זיא דנַאלסורסיײיװ ןוא עניַארקוא ןופ ןסערק יד

 "וצ ,םירעוּפ-ענישטשנַאּפ יד ןופ ןעגנוטכילטרַאפ עלַאדָאעפ יד ןופ סקווו

 סנַאּפ םעד ףיוא טעברַא) ענישטשנַאּפ יד רעסיוא .דרע רעד וצ ענעבירשעג

 ,שיילפ ,האובת לייט עטסערג יד ןלעטשוצ טפרַאדעג ייז ןבָאה ,(טפַאשטריװ

 רעד טָאה םעד רעסיוא .טפַאשטריװ (4"רענעגייא , רעד ןופ רעייא ,ךלימ

 רע .ןבָאה וצ הנותח טכער ןעמוקַאב רַאפ רעייטש ַא ןלָאצ טזומעג רעױּפ

 יירעדימש ןייז ןופ רָאנ ןסינעג ,ץירּפ ןופ לימ ןיא רָאנ ןלָאמ טזומעג טָאה

 .עמשטערק רעשיצירּפ רעד ןיא רָאנ ריב ןוא ןפנָארב ןפיוק ,(עינשזוק)

 יד ןיא רעױּפ ןשיניַארקוא ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא רעווש לעיצעּפס

 טכַאּפ ןיא ןבעגעגקעװַא ןבָאה ןטַאנגַאמ עשילױוּפ יד עכלעוו ,ןטפַאשטריװ

 -נלעו .עטכַאילש רעלעטימ רעד ןוא סעקינטנעצָארּפ ,םירחוס ,(עדנערַא)

 "ןגיוצעג; ןרַאדנערַא יד ןבָאה ,לָאצּפָא-טכַאּפ םעד ןקעד רעלענש סָאװ ,קיד

 ,טזָאלעג ךיז טָאה'ס לפיוו רעיױּפ ןופ

 -ילַארָאמ סָאד ןעמוקעגוצ זיא עיצַאטַאולּפסקע רעשימָאנָאקע רעד וצ

 רָאנ ןעוועג זיא רעליבַאקָאװ ןקצעכַאילש-שיטַאנגַאמ ןיא .ןעוועקעדזיא עש

 "ָאלדיב , -- עסַאמ-םירעיוּפ יד ןענעכיײצַאב וצ (קורדסיוא) ןימרעט ןייא

 ידע טפָארטשעג ןעמ טָאה םיאטח עטסנעלק יד רַאפ ,(תומהב-סטעברַא)

 -פיוא ,ץימש יו ,ןעגנוקינייּפ עמַאזיורג טימ טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא "תומהב

 .ערעדנַא ןוא בלָאטס ַא ףיוא ןעגנעה

 ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןעמוקעגוצ זיא ןעגנורעדינרעד עשילַארָאמ יד וצ

 ,גנוקירדרעטנוא עזעיגילער

 רעד ןיא רָאנ .שילױוּפ ןעוועג זיא עניַארקוא ןופ ךַארּפש עלעיציפָא יד

 טָאה סָאװ ,טפַאשטריוװ יד ,דרע יד זיא ץעזעג ןלַאדָאעפ םעד טױל (4

 -נגייא ןַא קידנעטש ןעוועג ,החּפששמ ןייז ןוא רעיױּפ םוצ טרעהעג תורוד טייז

 רַאפ ןוא "טגרָאבעגסױא} רָאנ דרע ןייז טָאה רעױּפ רעד .לַאדָאעפ ןופ םוט

 .עינַאװערָאה רעטסיזמוא רערעווש טימ ןלָאצ רדסכ טזמעג רע טָאה םעד
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 חלג ענעװַאלסָאװָארּפ וליפַא ןוא רעקרעװטנַאה ,רעױּפ רעד טָאה ךַארּפש

 ,ןטמַאַאב ןקיטרָא ,ןטסנעלק םוצ ןדנעוו ךיז טזומעג

 גנוציטשרעטנוא עלופ יד טַאהעג ןבָאה ןטַאנגַאמ-ןסערק עשיליוּפ יד

 טימ טָאה עכלעוו ,ךריק רעשילױטַאק-שילוּפ רערענַאיצקַאער רעד ןופ

 ןעמענוצנָא גנורעקלעפַאב עשיניַארקוא יד ןעגניווצפיוא טריבורּפ טלַאװעג

 טַאּפָאקסיּפע רעשיליוּפ רעד .(5 רעגייטש ןשימיור ןטיול םזיצילָאטַאק םעד

 ,טסּפױּפ ןשימיור ןופ גנוציטשרעטנוא רעטיירב רעד ןופ ןסָאנעג ןַאד טָאה

 דנַאלסורסיײיװ ןוא עניארקוא ץנַאג זַא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ,טָאטש רעקילײה , רעד ןגילרעטנוא ןוא עשילױטַאק-שימיור ןרעוו ןלָאז

 -רַאפ ,ןלַאנידרַאק ענייז ןוא "רעטָאפ רעקיליײה; רעד ןטלָאװ םורַא ױזַא

 "תונתמ , ןוא ןעגנורעײטשַאב עלעיצעּפס טימ ןסנַאניפ יד לסיב ַא טרעסעב

 ,(יקשטציווַא) ךעלעסּפעש ענעמוקעגוצ-יינ, יד ןופ

 -קוא רעד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ עזעיגילער יד ןסקַאוװעג ןענייז רַאפרעד

 ןטכירּפָא טרעטשעג טָאה ןעמ .גנורעקלעפַאב רעשיסורסייוו ןוא רעשיניַאר

 ןיא ןבעגעגקעװַא םיצירּפ יד ןבָאה ןכריק ענװַאלסָאװַארּפ ליפ ,תוליפת

 לַאינָאמערעצ רעזעיגילער רעוװיטקעלָאק ןוא רעלעודיווידניא רעדעי .טכַאּפ

 .ןעגנורעטש ןוא ןעגנולָאצּפָא עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןרָאװעג זיא

 -יניַארקוא רעד ןופ גנוקירדרעטנוא ןופ ןעמרָאפ עקיטרַאנדישרַאפ יד

 -ַאמ-סיירפיוא ןעמַאזיורג ַא ןפַאשעג ןבָאה ,גנורעקלעפַאב-ןסערק רעש

 רעטסנעלק רעד .רָאי וצ רָאי ןופ טרעסערגרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,לַאירעט

 .ךורבסיוא ןקיטכעמ ַא ןפורסױרַא טנָאקעג טָאה קנופ-רעייפ

 ןופ הביס יד ןעוועג ןענייז ןעמעלבָארּפ עטקיטייװעגנָא עלַא יד

 .טרעדנוהרָאי ןט:16 ןופ טפלעה רעד ןיא םוטנקַאזָאק ןופ סקווו ןלענש

 ןופ ןפױלטנַא םירעיוּפ עשיניַארקוא עטקינײּפעג ןוא עטריניאור רעטנזיוט

 -רעּפעינד יד ףיוא ןוא סעּפעטס יד ןיא ןָא ןעמוק ןוא ?סענַאּפ, ערעייז

 ,רעטריזינַאגרָא ןַא טײטשטנַא סע ווו ,ןלעטש-רעסַאוװ יד רעטנוא ןעלזדניא

 זיא ,גורעקלעפַאב עשיווטיל ןוא עשיסורסייױו ,עשיניַארקוא יד (5

 טָאה 1054 טייז .שיוװַאלסָאװַארּפ טסייה סָאד ,שילױטַאק-שיכירג ןעויעג

 "יױטַאק שימיר רעד ןופ טליײטעגּפָא ךיז ךריק עשילױטַאק-שיכירג יד

 "רעטָאּפ ןקילײה; סלַא טספיופ םעד ןענעקרענַא וצ טרעהעגפיוא ןוא רעשיל

 .ןעשרעה טּפיױה ןזעיגילער ןוא
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 טפַאשטרָא רעד ןיא רעטנעצ-דנַאטשרעדיװ רעשיקַאזָאק ,רעטנּפָאװַאב-טוג
 .(5 עשזָארָאּפַאז ףיוא שטיש

 -ילימ ףיוא טיובעג ,קילבוּפער עשיקַאזָאק עיירפ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןופ ץיּפש ןיא .טַאדלָאס ַא ןעוועג זיא רעניווונייא רעדעי .תודוסי עשירעט
 זיא ןַאמ טרעדנוה וצ טלייצעג ןבָאו עכלעװ ,ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב
 -יקַאזָאק רעצנַאג רעד ןופ רעריפנָא-טּפיױה רעד ."קינטָאס; ַא ןענַאטשעג
 ,"ןַאמַאטַא, רעד ןעוועג זיא ײמרַא רעש

 רעשיליוּפ רעד ןגילעגרעטנוא לעמרָאפ ןענייז ןקַאזָאק רעשזָארָאּפַאז יד
 -וגער ןפַאשעג הכולמ עשילױּפ יד טָאה ייז ןופ לייט ַא ןופ .קילבוּפער-לדַא
 -ױזַא יד ןעװעג ןענייז סָאד .ןעגנולײטּפָא-ץענערג עשירעטילימ ,ערעל
 ןטיהוצּפָא ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעייז .ןקַאזָאק ?עטרירטסיגערא ענעפורעג
 ןוא ןקרעט עקידתונכש יד ןופ ןלַאפנָא יד ןגעק דנַאל םענופ ןצענערג יד
 ,ןרעטָאט

 "ץטרירטסיגערק ןייק טשינ ןעוועג ןענייז ןקַאזָאק טייהרעמ יד רעבָא
 קידארומ זיא לָאצ רעייז סָאװ ,עטנַאקַאבמוא ,"עדליוו , רָאנ ,(עלַאגעל)
 ,רעטנזיוט רעטרעדנוה רָאנ ,רעטנזיוט טשינ ןיוש .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג
 ,קילבוּפער-ןקַאזָאק יד ןרעסערגרַאפ ןגעלפ םירעוּפ-ענישטנַאּפ ענעפָאלטנַא
 -ױּפ עמַאזיורג יד רעביא המקנ רעקיטולב ןגעוו טמיורטעג ייז ןבָאה עלַא
 ."סעדישז יד -- ?ןטסירקיטנַא; יד ןוא "סענַאּפ עשיל

 ןבעגעגקעװַא ןטַאנגַאמ עשילױּפ יד ןבָאה רעטייוו ןעז ןלעװ רימ יו
 ,דנַאטשלטימ ןופ ןדיי וצ ךיוא ןטפַאשטריװ ליפ (עדנערַא) טכַאּפ ןיא
 עסיורג ןופ (רעטלַאװרַאפ) ןרַאדנערַא ןרָאװעג םורַא-ױזַא ןענייז עכלעוו
 -ריב ,סעמשטערק ,ןלימ ,סערעיזָא ,ןווַאטס ,ןכייט : סנגעמרַאפ עשיצירּפ

 ןיא ןגעלעג זיא ןרעייטש ןענָאמפױא סָאד ךיוא  ןעיירעקלעמ ,ןרַאװָארב

 ,טנעה עשידיי

 ליפ ןענייז םירוקמ ןוא רעקירָאטסיה עשידיי עלַא ףיוא ןזייוו סע יו

 ןטנגעג עשיניַארקוא ערעדנַא ןוא עילָאדַאּפ ,ןילָאװ ןיא רעטיג עשיצירּפ

 -ָארכ עשיניַארקוא עסיוועג .ןדיי ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד רעטנוא ןענַאטשעג

 טרָאד ןיא טכַאמ-טַאר רעד יב .עניַארקוא ןיא טָאטשיטרָאּפ ַא 5

 -ַארּפעינד, עיצַאטס עשירטקעלעָארדיה עטמירַאב עטשרע יד ןענַאטשטנַא

 ."יָארטס
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 ןיא ןדיי ןבעגּפָא ןגעלפ םיצירּפ עשילױוּפ יד זַא ,ןָא וליפַא ןביג סעקינ

 רעיוּפ רעשיניַארקוא רעד .ןכריק עשיפרָאד ,ענוװוַאלסָאװַארּפ יד ךיוא טכַאּפ

 -הרובק ַא וצ ,הנותח ַא ןריפכרוד ,דניק ַא ןפיוט טלָאװעג טָאה רע ןעוו

 ,רַאדנערַא ןשידיי ןופ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב טזומעג טָאה ,עינָאמערעצ

 ,לָאצּפָא ןסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סע סָאװ

 -סָאק יװ (עשירַאצ) רעקירָאטסיה עשיסור עסיוועג זַא ,טנַאסערעטניא

 טקידיײלַאב םורַאיֹוזַא ןבָאה ןדיי זַא ,ףיוא ןזייוו ערעדנַא ןוא (6 ווָארָאמָאט

 ןרָאװעג זיא סָאד ןוא םירעיוּפ ענװַאלסָאװַארּפ יד ןופ ןליפעג עזעיגילער יד
 -ָאטסיה יד ןופ ןעגנושרָאפ רעבָא עטסעיינ יד .ייז וצ האנש ןופ הביס יד

 ןבָאה ןדיי זַא ,טקַאפ םעד ּפָא ןענעקייל ןינַאמַאק ןוא ָאקנַארפ רעקיר

 ןגעוו טרעוו םירוקמ םוש ןייק ןיא זַא ,ףיוא ןזייוו ייז .סעווקרעצ טרידנערַא
 ,טנָאמרעד טשינ םעד

 ,לאש .י) תמא זיא סָאד זַא ,רעבָא ןטלַאה רעקירָאטסיה עשידיי לייט

 . .(ערעדנַא ןוא רעדַאב .ג

 רעטמירַאב רעד זַא ,ףיוא וליפַא ןזייו רעקירָאטסיה עשידיי ליפ

 עשידיי יד ווירב ןיא טנרָאװעג טָאה "תוצרא עברא דעו, םייס רעשידיי

 עשיניַארקוא יד יבגל "םישעמ עניישק ערעייז זַא ,ןסערק יד ףיוא ןרַאדנערַא

 ןשילױוּפ ןצנַאג םעד רַאפ קילגמוא ןסיורג ַא ןעגנערב ןענָאק ,םירעיוּפ

 רעד ןופ ןטעטירָאטױא ןוא םינבר עשידיי ןופ ףור רעד רעבָא .םוטנדיי

 ןבילבעג זיא ,ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןיא טפַאשרעייטשרָאפ רעשידיי רעטסכעה

 טגיזעג טָאה ןרַאדנערַא-ןסערק עשידיי יד ןופ לייט ןסיורג ַא ייב .רעפטנע ןָא

 .םוטכייר וצ גנובערטש יד

 302 ךוב ןייז ןיא רעדַאב ןושרג סָאד טנכייצַאב רשפא ןטסעבמַא

 ,טגָאזעג תמא םעד, :ןענעייל רימ ווו ,(154 טייז) "ןליױּפ ןיא ןדיי תורוד

 עסיורג ןייק ןעוועג טשינ תומוקמ ענעי ןופ ןדיי עכנַאמ טלָאמעד ןענייז

 ןעמָארטש ןיהַא (.ג .ט ןסערק יד ףיוא) טרָאד ןגעלפ'ס יװ ךיילג .סעקצַאצ

 "וצ טרָאד ךיוא ךיז ןגעלפ ,עטיל ןוא ןליוּפ ןופ ןפרוווסיוא עשיאיוג עלַא

 ,"ןפרוווסיוא עשידיי ןביילקפיונ

 שיסור ףיא ןבירשעג טָאה סָאו ,רעקירָאטסיה רעשיניַארקוא ןַא 6

 ןרָאי עטצעל יד, ןוא *יקצינלעימכ ןַאדגָאב  ךוב ןופ רבחמ .(1817-1885ו

 ."קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ
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 רעקידנּפעשסיױא ןייק ןייז טשינ סָאד רעבָא ןָאק רעקירָאטסיה ַא רַאפ
 .ןשינעעשעג ףיוא ןקוק רעטיירב ןוא רעפיט לסיבַא זומ רע .רעפטנע

 עניַארקואןסערק רעד ןופ רעפרעד יד ןיא ןעמוקעג ןענייז ןדיי
 דנַאטשלטימ רעשידיי רעד .געוװסיוא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לייוו
 ץנעטסיזקע ןופ ןטייקכעלגעמ עשימָאנָאקע ןייק ןעניפעג קידנענעק טשינ
 רעד ןיא טזָאלרעד טשינ ןדיי טָאה ןעמ וװ ,טָאטש רעשילױּפ רעד ןיא
 וװ ,לדנַאה ןיא טשינ ךיוא ןוא סנטסָאּפ ערעדנַא ףיוא ,עיצַארטסינימדַא
 .קיטעט ןייז טגעמעג ָאי ךעלטכער ןבָאה ייז

 -מוא ןוא ךעלטכער ןבָאה (םוטרעגריב) "סענַאשטשעימ, עשילױוּפ יד
 ,רעלק ןשילױטַאק ןרענָאיצקַאער ןופ ףליה רעד טימ (שיזיפ) ךעלטכער
 עכלעוו יד .טעטש יד ןופ רעלדנעהניילק ןוא םירחוס עשידיי יד ןבירטרַאפ
 .טרימָארגָאּפ טושּפ ןעמ טָאה קעװַא ןטוג טימ טלָאװעג טשינ ןבָאה

 טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ טפלעה עטשרע יד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל
 ,רערענָאיצקַאער רעד טרָאװ םוצ טמוק סע ןעװ טייצ ַא זיא ןלױּפ ןיא
 ןיא טכַארבעג טרעװ ןדרָא-ןטיאוזעי רעטמירַאב רעד .רעלק רעשילױטַאק
 ןוא לַאנידרַאק ,רָאטיזיװקניא ןשילױּפ םעד ךרוד ןלױּפ ןייק 1564 רָאי
 -ָאעדיא ןוא רעריפ-טּפיױה םעד ,שויזָאה וַאלסינַאטס ,עימרַאװ ןופ ףָאשיב
 ,עיצקַאער רעשיליוּפ רעצנַאג רעד ןוא עיצַאמרָאפער-רטנָאק רעד ןופ גָאל

 ,"ןערוועדעש; עקיטפיגיםַאזיורג ךיז ןזייװַאב סע ןעוו טייצ ַא זיא סָאד
 "ובלב יד. עיטסעב עקיטשרוד-טולב ןוא ןָאמעד סלַא דיי םעד ןלָאמ סָאװ

 .רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןָא ןעמענ ןדיי ןגעק םיל
 -רעבָא ןוא ןדרָאמ ,ןטײקמַאזיורג עשידיי , יקצעיָאמ חלג ןופ ךוב ןיא

 "ףטרעסעבעגסיוא; ןַא ,עגַאלפיױא עטייווצ ,1598 ןיא ןענישרעד) ןביולג

 ףיוא ןקָאל סָאװ ,תויח עדליוו יװ ןענייז ןדייא : רימ ןענעייל ,(1636 ןיא

 טפרַאדעג ייז ןעמ טלָאװ ,ןשטנעמ יװ סיוא ןעעז ייז שטָאכ .טולב-ןשטנעמ

 סָאד ןגיוזסיוא רעמ ןענָאק טשינ ןלָאז ייז ,ןטייק ןיא ןסָאלשעג ןטלַאה

 -כרָאפסטָאג רעד טזייוו ךוב םעד ןיא ."ןטסירק יד ןופ טולב עקידלושמוא

 "וטיר 24 סיוא טנכער רע .טולב שיאיוג ןצונַאב ןדיי זַא ,ףיוא חלג רעקיט

 -רעד יד זַא. ןרָאװעג ןזיװַאב,, ךעלטכירעג זיא'ס עכלעוו ייב ,ןדרָאמ עלַא

 רעייז טכיורברַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז עטעדרָאמ

 | .ןקעווצ עזעיגילער רַאפ טולב

 עשידייג יקציבוה רעדנַאטקעלַא ןופ ךוב סָאד זיא טלַאהניא ןכעלנע ןופ
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 "רעדניק עכעלטסירק ןוא ןטנעמַארקַאס עקיליײה יד ןגעק ןטײקמַאזיורג

 .ןעגנַאלש וצ ןדיי יד טכיילגרַאפ שטיווָאנעלק רעדנַאסקעלַא "רעביירש , רעד

 "ןיורק סנלױּפ ןופ לגיּפשע ךוב ןיא יקסנישטימ "רעביירשק רעד

 יקצעיַאמ חלג ןיוש ןטמירַאב ןופ ןטקַאפ "ענעזיוועגפיוא , יד קידנענָאמרעד

 יװ ױזַא ,עקָארק ןופ ןדיי יד ןקיטייזַאב וצ םייס םייב טרעדָאפ ,(! ןביוא)

 ,עשרַאװ ןופ

 וצ טרעדָאפ יקסווָאקשטעלס שילַאק ןופ ןיצידעמ-רָאטקָאד רעד

 ענייז טול ןלייה םירױטקָאד עשידיי יד לייו,; דומלת םעד ןרעדנערַאפ

 .סעכריק ןיא ןלוש עשידיי עלַא ןעלדנַאװרַאפ וצ ןוא "ןעגנוזייוונָא

 ןוא ?טנעמַאטסעט םעיינ , טימ ןעמַאזוצ רָאנ ןענעייל ןדיי ןלָאז ך"נת

 .שינײטַאל ןיא רָאנ סָאד

 ,גנוקריווסיוא ןָא ןבילבעג טשינ זיא ףָאטש רעקיטפיג רעקיזָאד רעד

 -ָארגָאּפ ערעסערג ןוא ערענעלק ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא טרעמעג ךיז ןבָאה סע

 ןוא טעטש יד ןיא ןדיי יד ןופ טיײקיזָאלטכער יד ןסקַאװעג זיא סע ,ןעמ

 .ןלױּפ ןופ ךעלטעטש

 טעטש יד רעביא ןעגנוגלָאפרַאפ עקידרדסכ ןופ עיצַאוטיס רעד ןיא

 ןעמונעג רחוס-ןיילק ןוא רחוס רעשידיי רעד ןבָאה ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא

 ןענייז םיצירּפ-סיורג יד יוװ ױזַא ןוא .טזָאלעג ךיז טָאה'ס וו ,הסנרּפ ןכוז

 טזומעג ךיז טָאה גינעק רעד ,דנַאל ןופ רעשרעה עשיטקַאפ יד ןעוועג ןַאד

 זיא ,טפַארק עשימָאנָאקע עטסקיטכעמ יד סלַא ,ןליוו רעייז ןפרַאװרעטנוא

 ,ץירּפ םוצ ןפָאלעג ןעמ

 טָאה סָאװ ,ץירּפ רעבלעז רעד זַא ,טקַאפ רעד טגנילק זָאירוק ַא יװ

 -קוא םוצ ןגױצַאב ךיז םַאזיורג ?סעקטנָאיַאמ, ענייז ןיא ןסערק יד ףיוא

 ןטעדליבעג םוצ טרעהעג ןַאד טָאה ,רעױּפ-בייל ןשיסורסייוו ןוא ןשיניַאר

 ןשיטיאוזעי ןופ יירפ ןעוועג זיא רע .טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןופ לייט

 טּפַאזעגנָא ,טרעקרַאפ .דיי םוצ "האנש רעקילייה , ןוא רעטסניפ "ןקילייה,

 טנעמעלע ןשימַאניד ַא דיי ןיא ןעזעג רע טָאה (7 רוטלוק-ברעמ טימ רעמ

 ןופ ןסנַאניפ יד ,לדנַאה םעד ,קימָאנָאקע רעד ןצונ ליפ ןעגנערב ןעק סָאװ

 .הכולמ רעשיליוּפ רעד

 ןכָאנ ןטניווסטייהיירפ עקיטכעמ ןזָאלב ןעמונעג ןיױש ןבָאהיס וו 0

 .לֶעיצעּפס דנַאלגנע ןיא ,עיצולָאװער רעזַאאשזרוב רעד ןופ גיז
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 עשילױּפ יד ןופ ,דנַאטשלטימ רעשידיי רעטגלָאּפרַאפ רעד ךיוא טָאה

 טלָאװעג םיא טָאה סָאװ ,ץירּפ ןסיורג םוצ קילב ןייז טעדנעוועג ןרעג ,טעטש

 ןסערעטניא ענעגייא ענייז רַאפ ןצונסיוא

 -סיוא סלַא דיי רעטגלָאפרַאפ ןײלַא רעד סױרַא ןַאד טערט םורַא-ױזַא

 -גַאמ-ןסערק רעױּפ ןשיניַארקוא ןכרוד ,ןטסַאהרַאפ ןופ ןליוו ןופ רעריפ

 עינשַאי, רעד רעכלעוו טימ שטייב ַא ןיא טלדנַאורַאפ טרעוו דיי רעד .טַאנ

 טסיימש (ץירּפ רעה רעטצעשעג-ךיוה רעד) "ץישזדעשזד ןַאּפ ינשזָאמלעיוװ

 .רעיוּפ-בייל ןטקירדרעטנוא םעד

 ןענעייל ,הפוקת רענעי ןיא ,ןסערק יד ףיוא עגַאל רעשידיי רעד ןגעוו

 (8לאש בקעי רעקירָאטסיה ןשידיי ןקידהמחלמרַאפ ןופ ךוב ןיא רימ

 -ערעטניארַאפ ,םיצירפ עשילױוּפ יד ןופ ןליוו ןופ רעריפסיוא יד קידעייז;

 ןרַאדנערַא עשידיי יד ןבָאה ,עטסערג יד ןייז ןלָאז ןטפנוקנייא יד זַא ,טריס

 ףעגנוטכילפרַאפ ןוא ןעגנולָאצּפָא ,ןרעיטש עלַא טרעדָאפעגפיוא יונעג

 ןדיי ..ןקַאזָאק ןוא םירעיוּפ יד ךרוד טסַאהעג ןעוועג ייז ןענייז רַאפרעד
 עטייוו יד ןיא ןבירטרַאפ ייז טָאה ,הסנרּפ ןכוז ןופ טייקידנעווטיונ יד סָאװ

 ?עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןשיװצ ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןטנגעג

 רעטצעל רעד .ץירּפ רעד יו טסַאהעג רעמ ןעוועג וליּפַא זיא דיי רעד |

 םעד טימ רעבָא ןעזעג ןטלעז םיא טָאה רעױוּפ רעד .,טייוו ןעוועג זיא

 .ךעלגעטיגָאט ןָאט וצ טַאהעג .רע טָאה רַאדנערַא ןשידיי

 דיי רעד .עזעיגילער יד ןעמוקעגוצ זיא האנש רעשימָאנָאקע רעד ֹוצ

 קַאזָאק ןוא רעױּפ ןשיניַארקוא ןרעטסניפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג זיא

 רָאנ ,רעצונסיוא רעקיטולב רעד ,רעטלַאװרַאפ רעשיצירּפ רעד רָאנ טשיִנ

 ןקילייה םעד טיוטעג טָאה סָאװ ,"טסירקיטנַא רעד, ,"רעדמערפ רעד , ךיוא

 . .סוזעי

 -נוא יד ןופ םערוטש רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו ,ךיֹוא רַאפרעד

 ןופ ןרָאצ רעד .די רעד ןעוועג ןברק רעטשרע רעד זיא עטקירדרעט

 ןשידיי םוצ -- שטייב רעד וצ רעיוּפ ןשיניַארקוא ,ןטֿפַאלקשרַאפ ,ןטגָאלּפעג

 טרעטיירבעגסיוא םַאזיורג ,געט עטשרע יד ןיא ךיילג ךיז טָאה -- רַאדנערַא
 עשידיי רעטנזיױט רעטרעדנוה יד םעלַא רַאפ ,ןדיי עלַא ןעמונעגמורַא ןוא

 גרעבמעל .*דנַאלסור ןוא עטיל ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכיששעג יד , (8 - !

 | יט יה . : .85 טיז ,5
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 סָאװ ,ןטפַאשטרָא ןוא רעפרעד ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ ןשטנעמ-סקלָאפ

 רערעווש ןופ קידנבעל ,ןָאטוצ טַאהעג טשינרָאג (עדנערַא) טכַאּפ טימ ןבָאה

 .טיונ ןוא תוקחד ןיילַא קידנדייל ,עצַארּפ

 לא

 טימ ןעיײּפש ןעמונעג רעירפ ןיוש טָאה ןַאקלוװ רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 רַאפ רָאי 11 טימ .טצַאשרעד טשינ טײקמַאזיורג ןייז ןדיי ןבָאה ,רעייפ

 רערענעלק ַא טָאה 1627 ןיא ,טלָאװער סיקצינלעימכ ןופ ךורבסיוא םעד

 -ָאמ; ענייז טימ ןָאטעגיזָאל ַא ךיז קילװַאּפ ,עקשזַאטַאװ רעשיקַאזָאק

 ןַאד ןיוש ."סעדישז; ןוא סענַאּפ עשילױוּפ יד ןגעק (ןטַאװכ) ?סעציָאל

 (טפַאשדָאװעיַָאװ רעקסָאגדיב) ץיװכָאל ןוא ןעיבול טעטש יד ןיא ןענייז

 ,ןדיי 200 ייב ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא

 ןרָאװעג טקיטשרעד ײמרַא רעשילױּפ רעד ךרוד זיא טנוב רעד

 ,טזיילעג טשינ ןבילבעג זיא םעלבָארּפױקַאזָאק ןוא:םירעיוּפ רעד רעבָא

 טיש ַא ךיז ןבָאה ,ןעגנורעדָאפ עסיוועג ןגעקטנַא ןעמוק ןופ טרָא ןפיוא

 ןרעוו ,ןקַאזָאק יד ןופ ןטייהיירפ יד ןוא ןטכער יד .תוריזג עיינ ןָאטעג

 | | .טצענערגַאב שיטסַארד
 -קוא עלַא ןרעוו 1628 רָאי ןיא םייס ןשילױּפ ןופ סולשַאב ַא טיול

 עשירעטילימ יד ןיא "טרירטסיגער, טשינ ןענייז סָאװ ,ןקַאזָאק עשיניאַאר

 -ָאלכ, םירעוּפ-ענישטנַאּפ עכעלנייוועג סלַא טכַארטַאב ,ןטייחנייא-ץענערג

 יז רעכלעוו ףיוא דרע רעד וצ ענעבירשעגוצ ענעגייז-בייל סלַא ,"סעפ

 ןופ ליױוװ ןרַאפ ןעגנוטכילפרַאפ עלַאדָאעפ עלַא ןגָארט ןוא ןטעברַא ןזומ

 ,ץירּפ

 יד ןוא טריצודער קרַאטש טרעװ ןקַאזָאק "עטרירטסיגער, לָאצ יד

 -רעייפ רעטסנעלק רעדעי .טקנוּפ-ךיױה ריא טכיירגרעד גנורעטיברַאפ

 ,סיירפיוא ןעמַאזיורג ַא ןפורסורַא טזומעג טָאה קנופ
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 ןיא ןעורמוא-ןקַאזָאק עטשרע יד ןופ רעמענליײטנָא יד ןופ רענייא

 רעריפנָא-טּפיױה יד ןעוו .יקצינלעימכ ןַאדגָאב ןעוועג זיא 1637738 ןרָאי יד
 יקצינלעימכ טָאה ןרָאװעג טּפעקעג ןענייז ַאינוג ןוא ַאצינַארטסָא ,קוילווַאּפ

 ןזייװַאב ןיא לגנַאמ בילוצ ,ףָארטש יד ןטימעגסיוא
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 טָאה רע ?"ןַאמַאטַא רעסיורג רערעטעּפש רעד ןעוועג זיא רעוו

 טסעפ ןלעטש'ס יװ ןוא עטכַאילש-לטימ רעשיניַארקוא רעד ןופ טמַאטשעג

 טכעלש טשינ ןכַארּפש עכעלטע טשרעהַאב ,טעדליבעג ןעוועג ,םירוקמ עלַא

 םירוקמ ערעדנַא .טריזילַאנַא יונעג ןוא טנעיילעג ליפ ,עטכישעג טנעקעג

 .גולק ןוא ךייר ןעוועג ךיוא זיא רע זַא ,ןָא-ןביג

 ַא ןיא ןגיוצרעד ,וועיק ןבענ ,ןיריגישט ןיא 1592 רָאי ןיא ןריובעג

 -כעלגעמ יד .ןצנעדנעט ייווצ םיא ףיוא ןקריוו ,טכיש ןשיקַאזָאק ןרעכייר

 רעשילױוּפ רעד ןופ ןַאטרעטנוא ןעיירטעג סלַא סנַאװַא ןלענש ןופ טייק

 ,קַאזָאק ןוא רעױּפ ןשיניַארקוא ןופ ןעמיורט-סטייהיירפ יד ןוא עטכַאילש

 ַא טמוקַאב רע .ץנעגילעטניא ןוא ןטייקיאעפ ענייז ּפָא טצַאש ןעמ

 ןכָאנ רעבָא .רעטילימ ןיא רעביירש סלַא (טייצ רענעי ןיא) ןטסָאּפ ןכיוה

 ."גיוא ןפיוא; ןיוש םיא ןעמ טָאה דנַאטשפױא-קוילוװוַאּפ םעד ןקירדרעטנוא

 ןוא טמַא-רעביירש ןשירעטילימ םעד ןזָאלרַאפ רע זומ 1628 רָאי ןיא

 גנולײטּפָא רעשיקַאזָאק ַא ןופ "קינטָאס , ןכעלנייוועג ַא וצ טרידַארגעד טרעוו

 .ןיריגישט לטעטש ןיא

 רעד .ןעגנוגלָאפרַאפ ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןבָאה .קיניײװ סָאד ךָאנ זיא

 ,יקסנילּפַאשט ץישטכַאילש "רעקרַאטש רעד , עטסָארַאטס רעניריגישט

 "עגנייא-טוג םעד טריבַארעצ ןוא טּפַאכרַאפ ,טײהנזעװּפָא ןייז סיוא טצונ

 ןקירָאי-10 ןייז טוט םוצ טסיימשרַאפ ,ןיקצינלעימכ ןופ קרַאוװלָאפ ןטנדרָא

 .יורפ ענייש ןייז קעװַא טביור ןוא ןוז

 רע .םיצירּפ עשילוּפ יד ןשיװצ עטנַאקַאב ליפ טָאה יקצינלעימכ

 -נעוו רע .ןפלעה טשינ םיא ליוו רענייק רעבָא ,טייקיטכערעג ייז ייב טכוז

 ץישטכַאילש רעד רעבָא .ןילַא ןט-4 םעד ווַאלסידַאלװ גינעק םוצ ךיז טעד

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,גינעק ןרַאפ טַאהעג ארומ טשינ טָאה יקסנילּפַאשט

 וצ קעװַא ןַאד זיא יקצינלעימכ .עטכַאילש רעד ןופ קיגנעהּפָא םָאקלופ

 ןקַאזָאק ענייז

 רָאי ןיא ךיז רע טזָאל גנולײטּפָא עשיקַאזָאק עניילק ַא ןופ ץיּפש ןיא

 .עשזָארָאּפַאז-שטיס ןייק קילבוּפער-ןקַאזָאק רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא 7

 םירעיוּפ ןסַאמ .ײמרַא ןַא ןיא גנולײטּפָא ןייז ךיז טסקַאװעצ געט ןופ ךשמ ןיא

 (ףורפיוא) *לַאסרעוװינוא; ןלעיצעּפס ןיא .םיא וצ וצ ןעייטש ןקַאזָאק ןוא

 גנורעקלעפַאב עצנַאג יד יקצינלעימכ טפור *רעניַארקוא רעדירב יד וצ;

 ,"גירק ןקילײה;, ןיא ןײגוצסױרַא ,ףרָאד ןוא טָאטש ןופ ,עניַארקוא ןופ
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 -"יירפ רעשיניַארקוא-שיקַאזָאק ,(ןביולג) הנומא רענװַאלסָאװַארּפ רעד רַאפ

 ."סעדישז יד ןוא םיצירּפ יד ןגעק ,טייה

 סלַא ןבילקעגסיוא ךעלרעייפ טרעװ רע וװ ,שטיס ןייק ןָא טמוק רע

 .ײמרַא-דנַאטשפױא רעשיקַאזָאק רעשזָארָאּפַאז רעצנַאג רעד ןופ "ןַאמַאטַא;

 "טימַאנידא רעטלמַאזעגנָא רעד .ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא קנופ רעד

 .ןסירעגפיוא קידארומ טָאה
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 ןברק רעשידיי רעד ןוא טלָאװער רעשירעױּפ-שיקַאזָאק רעד

 טּפַאכעגמורַא ךיילג טָאה םירעױּפ ןוא ןקַאזָאק ןופ טלָאװער רעד
 .עניַארקוא ץנַאג

 ,יקצָאטָאּפ יַאלָאקימ ,ןַאמטעה רעשילױּפ רעד טָאה ,1648 ץרעמ ןיא

 ןייק ָאטשינ זיא'ס, :זַא ןט-4 םעד וװַאלסידַאלװ ,גינעק םעד טרימרַאלַא

 םוצ ןעמוקעג ןבָאה טשינ לָאז זיורבפיוא רעד ווו ,טָאטש ןייא ןייק ,ףרָאד

 -נגייא סָאד ןוא ןבעל סָאד ןפירגעגנָא ןרעוו טשינ לָאז'ס יװ ןוא קורדסיוא

 עטסכעה יד ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ זיא ."ןרַאדנערַא ןוא סענַאּפ יד ןופ םוט

 ןלַאיצָאס ,ןלַאנָאיצַאנ ןטקיטייװעגנָא םעד ןזייל וצ ידכ ,ןצנַאטסניא-הכולמ

 ?גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ןופ םעלבָארּפ ןזעיגילער ןוא

 ןטימ, לָאז יז ידכ ,יקסװָאנילַאק ןוא יקצָאטָאּפ ןענַאמטעה יד טימ ץיּפש

 -ַאב ןוא ?עטָאלַאה רעד ןוא ָאװטסמַאכ ןופ הּפצוח יד ןסיירסיוא לצרָאװ

 רעד ןיא ."אנוש ןרעביא גיז ןלופ ַא טימ ץיירק ןקילייײה םעד ןענייש

 ןוסרָאק רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,טכַאלש רעסיורג רעבָא רעטשרע

 ןזיב ןט-6 ןופ ,געט 10 טרעיודעג טָאה סָאװ ,ןרעסַאװ עלעג יד ייב ןוא

 .עשילױוּפ יד טּפַאלקעצ ײמרַא-ןקַאזָאק יד טָאה ,1648 יַאמ ןט'6

 ןופ גנוציטשרעטנוא ןוא עיטַאּפמיס יד טצונעגסיוא טָאה יקצינלעימכ

 יױנעג טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ןופ ןטכיש עלַא

 .סענַאּפ עשיליוּפ, עטסַאהעג יד ןופ ןעגנוגעװַאב עלַא ןגעוו טרימרָאפניא

 ענייז וװ ,טרָאד טכַאלש ַא ןעגניווצפיוא טנעקעג רע טָאה םורַא-ױזַא

 ןיא ײמרַא-ףָארטש עקרַאטש ַא ןקישוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ

 .עטסכַאװש יד סרענגעק םעד ןוא עטסקרַאטש יד ןעוועג ןענייז סעיציזָאּפ

 ײלױּפ יד ןעלגנירוצמורַא ןבעגעגנייא ךיוא רַאפרעד םיא ךיז טָאה'ס

 טּפַאכרַאפ רָאנ טשינ ןבָאה ןקַאזָאק יד .ייז ןרעטעמשעצ ןוא ןטייהנייא עש
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 -יפנָא יד רָאנ ,עיצינומַא ןוא רעוועג ליפ ,עירעליטרַא עשיליוּפ עצנַאג יד

 -ילַאק ןוא יקצָאטָאּפ ןענַאמטעה יד -- אפוג ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןופ רער

 .יקסווָאנ

 גנואיירפַאב יד ךיילג ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,ןוחצנ רעשיקַאזָאק רעד

 ןופ ךשמ ןיא .דנַאטשפיוא םעד טגיוועצ טיירב טָאה ,עניארקוא לייט ַא ןופ

 -ַאטַאב עשיקַאזָאק-שירעוּפ עיינ ןוא עיינ ץלַא ןעמוקעגפיוא ןענייז געט

 -גוה רעייפ ןטימ טזָאלעג ,רעפרעד ןוא טעטש ןעמונעגנייא ןבָאה ייז .ןענָאיל

 -עג) סעדנערַא ןוא (רעטיג ,סנגעמרַאפ) "סעקטנָאיַאמ , עשיצירּפ רעטרעד

 ,יירפ ןוא קנַארפ טעדרָאמעג ןוא ןטכָאשעג ןוא (ןטפַאשטריװ עטעטכַאּפ

 ןוא דנַאלסורסיו ןייק ןפרָאװעגרעבירַא ךיילג ךיז טָאה רעייפ סָאד

 רעלַאנָאיצַאנ רעטיירב ַא ןיא דנַאטשפױא םעד םורַא ױזַא טלדנַאװרַאפ

 ןגעק רעקלעפ עטקירדרעטנוא ןופ המחלמ ַא ןיא ,גנוגעווַאב-סטייהיירפ

 ,ןלױּפ-לדַא ןלַאדָאעפ

 -פיוא יד ןופ ןרָאצ רעד זיא המחלמ רעלַאנָאיצַאנ רעד טָא ןיא רעבָא

 עלַא ןגעק ,ןדיי ןגעק טעדנעוװעג ןעוועג ייר רעטשרע רעד ןיא רעלדנעטש

 רעד רַאפ ןברק-ןסַאמ רעטשרע רעד ןעוועג ןענייז ייז .דישרעטנוא ןָא ןדיי

 טימ טמעטָאעג טָאה סָאװ ,ןרָאצ ןדליו םעד רַאפ ,עיכיטס-דנַאטשפיוא

 ערעייז ןוא רעקירדרעטנוא עקירָאיגנַאל יד וצ סַאה ןוא האנש רעקימַאלפ

 .רעפלעהטימ

 ןופ עבמָאטַאקעה רעקיזיר רעד ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא יד רעבָא

 ןעוװעג ךָאד ןענייז ייז .קידלושמוא םָאקלופ ןעוועג זיא ,תונברק עשידיי

 דצמ תוריזג ןוא גנוקירדרעטנוא ,תופידר עטנענַאמרעּפ ןופ טקעיבָא רעד

 ןשילױּפ םעד ,רעלק ןשיליוּפ ןרענָאיצקַאער םעד -- אנוש ןבלעז םעד

 .תוחוכ ערעטצניפ עלַא ןוא םוטרעגריב

 -לושמוא רעטנזיוט רעקילדנעצ ןגעק תוטיחש עדליוו ,עמַאזיורג יד

 -ַארָאמי-שיגָאלָאכיסּפ ןיא ,ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עשידיי עקיד

 -פיוא יד ףיוא גנוקריווסיוא עוויטַאגענ ,עלַאטַאפ ַא ךיוא טַאהעג ,ןיז ןשיל

 -ַאזָאק יד ןופ ןעייר יד םַאזיורג טריזילַארָאמעד טָאה יז .אפוג רעלדנעטש

 -ַאב רעלַאנָאיצַאנ וצ גנובערטש יד עכלעוו ייב ,רעפמעק עשירעיוּפ-שיק

 עשהיח ךרוד ןטָארטרַאפ ןרָאװעג זיא טייקיטכערעג רעלַאיצָאס ןוא גנואיירפ

 ,טולב ןוא דרָאמ ,ביור ךָאנ טייקיריג

 ,רעטעּפש םעלבָארּפ ןקיטייזליפ ,ןקיזָאד םוצ ןרעקמוא ךָאנ ךיז לעװ ךיא
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 רַאפ וליפַא ,רעווש ךעלקערש ,רעווש זיא ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא יו
 רעדליב-ליורג יד ןענעייל וצ ,םונהיג"יצַאנ םעד ךרודַא זיא סָאװ ,רוד ַא
 -על ךָאד ןבָאה ייז ןבירשַאב ןוא .ןדיי רעביא תוטיחש עשיקַאזַאק יד ןופ
 טיג'ס סָאװ ,סָאד .טעװעטַארעג סנ יּפ לע ךיז ןבָאה סָאװ ,תודע עקידעב
 ,רעוװָאנַאה ןתנ -- געט ענעי ןופ רעקינָארכ רעשידיי רעטסערג רעד רעביא
 -םיוא ןייז ןוא ,וַאלסָאז ןיא םָארגָאּפ ןשיקַאזָאק ןופ רענעפָאלטנַא ןַא ןיײלַא
 ,ןריטיצ וצ רעווש זיא ,(ּפמוז רעפיט רעד) "הלוצמ ןויא ךוב ןקידנעלסיירט
 ןָאק סעירָאטַאמערק ןוא ןרעגַאל-טיוט , ןופ הפוקת רעד ןופ רענעייל רעד
 -רעביא ךָאד ךיז ןבָאה ןטקַא עשירַאברַאב עכלעזַא ןוא ,ןלעטשרָאפ סָאד ךיז
 -יקַאזָאק רעקירָאי-8ֿ רעד .ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא טרזהעג
 ,דנַאלסורסיײװ ,עניַארקוא רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה סָאװ ,דנַאטשפױא רעש
 ץעשידיי 700 עּפַאנק טכַארבעגמוא ךָאד טָאה ןטיבעג עשילױּפ-טלַא ןוא עטיל
 ,ןשטנעמ טנזיוט 200 ךדעל ןופ גנורעקלעּפַאב ַא טימ תוליהק

 -ענ :טעטש יד ןיא ןעגנַאגרעד ןַאד זיא תוטיחש עטסמַאזיורג יד וצ
 .א .א וועליהָאמ ,לעמָאה ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא ,עיאנָאלָאּפ ,רַאב ,ןישטלוט ,ווָארימ

 -ַאב רעד ןיא ןענייז "הלוצמ ןוי, רעװָאנַאה ןתנ ןופ קינָארכ רעד טיול
 ןדיי טנזױט 12 ןעמוקעגמוא ווָארימַאנ טָאטש רעילָאדָאּפ ,רעטקיטסעפ
 רעריפנָא רעשיקַאזָאק רעד טָאה (1 דנַאלרוג הנוי ,םייח רעקינָארכ םעד טיול
 טנזױט 15 רַאב טָאטש רעשיניארקוא רעד ןיא ןטכָאשעגסיוא ,סָאנָאװירק
 רעד ןיא .רעקירָאטסיה ןוא םירוקמ עשיסור ךיוא ןקיטעטשַאב סָאד .ןדיי
 -רַאפ ןענייז (עננָאלָאּפ רעדָא) עיָאנָאלָאּפ טָאטש רענילָאװ רעטקיטסעפַאב
 'ר לבוקמ ןטמירַאב םעד טימ ןעמַאזוצ ןדיי טנזיוט 12 ייב ןרָאװעג ןטינש
 רע זַא ,ןבעגעגרעביא רעטעּפש ןבָאה עטעװעטַארעג .רעילָאּפָארטסָא ןועמש
 -ילט ןוא םיכירכת ןָאטעגנָא ,לוש רעד ןיא קעװַא ןענייז ,םידמול 200 טימ
 טייקיטליגכיילג רעשיָאטס טימ ייז ןבָאה ,םר לוקב קידנענעװַאד ןוא םית
 ,ןטכָאשעגסיוא ייז ןבָאה עכלעוו ,רעקיליטרַאפ יד ןעמונעגפיוא

 -עה ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג טָאה לעמָאה טָאטש רעד ןיא הטיחש יד
 טכַארבעגמוא ןענייז לַארַאנ טָאטש רענילָאװ רעד ןיא ,ןדיי טנזיוט 2 רעכ

 -לעימכ רעד ןיא ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג יד; :ךוב ןייז ןיא ש

 ,*1648 רָאי ,הפוקת-יקצינ
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 ענעפָאלטנַא יד ךיוא םורַא טמענ רעפיצ יד .ןדיי טנזיוט 20 ייב ןרָאװעג
 ,ןטפַאשטרָא ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ

 -רַאפ רעפיצ רעקיזיר רעד ןופ גנונעכערסיוא יד ןרעמ ןעמ ןעק ױזַא

 ןסיורג ןלַאנָאיצַאנ םעד ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,םיבושי עשידיי ענעטינש

 סָאװ ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ תורבקה-תיב ןזעידנַארג םעד ,םלוע-תיב ןשידיי

 ,דנַאטשַאב ןקידסלָאמעד ןייז ןופ לטירד ַא ןעמונעגניירַא טָאה

 נא לא
4 

 זיא (2 סעיפַארגָאנָאמ ןוא םירוקמ ,סקינָארכ עלַא רעביא ןבעג'ס יוװ

 "עג טָאה רעכלעוו ,דנַאטשרעדי רעשידיי רעד טרָאװ םוצ ןעמוקעג ןַאד

 .רעטקַארַאכ ןשיזיפ ןוא ןקיטסייג ַא ןגָארט

 ,גנוטסעפ עקרַאטש ַא טנָאמרַאפ טָאה סָאװ ,ןישטלוט טָאטש רעד ןיא

 ןַא ןסָאלשעג ןבָאה ייז .ןקַאלָאּפ 600 ןוא ןדיי 1500 ייב ןענופעג ךיז ןבָאה

 -ידיי טיול זיולב טשינ .טָאטש יד ןקידייטרַאפ וצ םַאזניימעג "דנוב ןקיליײה;

 ?לשטילעַארזיא יד; ןבָאה םירוקמ ןוא רעקירָאטסיה עשיליוּפ טיול רָאנ ,עש

 רעייז טימ ןסירעגטימ ןוא םזיאָארעה ןקידלַאװעג ַא ןזיװעגסױרַא (ןדיי)

 ,"סעצישטכַאלש עגנויק עטלושעג-שירעטילימ יד טייקטסיירד ןוא רווװַארב

 יד ןוא טנפָאװַאב טוג ןעוועג ןענעז ןקַאלַאּפ ןוא ןדיי עטרעגַאלַאב יד

 ךשמ ןיא ןצישַאב טנעקעג ייז ןבָאה גנוטסעפ רעד ןופ ןרעיומ עקרַאטש

 ,ןטָאנָאמ ןוא ןכָאװ ןופ

 ןענַאטשעג זיא ןישטלוט ייב ןטייהנייא עשיקַאזָאק יד ןופ ץיּפש ןיא

 ,(זָאנ עמורק יד) סָאנָאװירק (רעריפנָא) ַאקשזַאטַאװ רעטמירַאב-קיטולב רעד

 -שילַאיטסעב ןייז טימ ךיוא רָאנ ,םינּפ ךעלסעה ןייז טימ רָאנ טשינ טנַאקַאב

 .תונברק ענייז ןופ טולב ןיא ןדָאב וצ טַאהעג ביל ךיז טָאה רע .טייק

 -ידייטרַאפ יד ןעמוקייב טשינ רע טצוװ ףמַאק ןכיילג זיא זַא ,קידנעעז

 טָאה רע .טייקינייא רעייז ןכערבעצ וצ ןסָאלשַאב םָאנָאװירק טָאה ,רעק

 ,יקסניטרעווטעשט טשריפ ןטימ ץיּפש ןיא טײל-לדַא עשיליױּפ יד טגָאזעגוצ

 רע טעװענַאש ,ןגעמרַאפ רעייז ןוא ןדיי יד ןבעגסױרַא ןלעוו ייז ביוא זַא

 :טסיגַאמ עשיטָאטש ,רעקירָאטסיה עשידייטשינ ליפ םעד ןיא (2

 ,רעביירש -ןכריק עשילױטַאק ןוליפַא ןוא רעכיב-טַאר
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 עשיליוּפ יד ןופ רעיײטשרָאפ , עצלָאטש יד .ןקַאלָאּפ יד ןופ ןבעל סָאד

 .."רחסמ םעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא ןענייז ,רעלק ןוא עטכַאילש ,ןטַאנגַאמ

 ןענייז ןדיי יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב רָאנ זיא טייקירעווש יד

 -רעד .ןקַאלָאּפ יד יוװ ,לָאצ רעד ןיא רעסערג ליפ ןוא טנּפָאװַאב טוג ןעוועג

 טָאה'ס זַא ,טסייג-ספמַאק ןוא עיצַארעּפסעד ַאזַא ןזיװעגסױרַא ייז ןבָאה ייב

 .ןבעגוצרעטנוא ךיז ייז ןעגניווצ ןגעוו ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק

 טָאטש עשילױּפ יד ."לדניווש םעניילק , ַא ףיוא ןעגנַאגעג ןעמ זיא

 יד ןופ טרעדָאפ םָאנָאװירק זַא ,ןדיי יד ןבעגעגרעביא ןבָאה םיתב-ילעב

 עצנַאג יד ןבעגסױרַא םיא ןלָאז ייז --- ךַאז ןייא רָאנ רעקידיײטרַאפ-ןישטלוט

 רַאפ .המחלמ יד ןריפ וצ רעטייוו ןקַאזָאק יד קיטיונ זיא סָאװ ,גנונעפָאװַאב

 ןוא טָאטש יד ןעניוש וצ וצ "ךעלרעייפ, רע טגָאז ,ןפָאװ ענעמוקַאב יד

 ,רעניווונייא עריא

 -עג יד טּפַאכעגפיוא ךיילג ןבָאה רעקידייטרַאפ עשידיי טייהרעמ יד

 -ספמַאק, עשילױּפ יד דצמ ,ףָאלב ןוא לדניווש ןכעלסעה םעד ןופ טייהניימ

 זַא ,טנרָאװעג ןבָאה (23 רעריפ-להק עשידיי עזעיגילער יד רעבָא ."םירבח

 ערעדנַא ןיא ןריפרעד ןעק ,ןקַאלָאּפ יד ןגעק ןדיי יד ןופ טירטסױרַא רעדעי

 .ןביולג וצ לָאמַא ךָאנ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה .ןעמָארגָאּפ עשיליוּפ וצ ,טעטש

 ,טנפָאװטנַא ןבילבעג ןוא רעוועג עצנַאג סָאד ןבעגעגרעביא ןבָאה ןדיי יד

 ,טָאטש ןיא ןײרַא רע זיא ןעגנורעטש ןָא .טכיירגרעד סנייז טָאה סָאנָאװירק

 רעד ,יקסניטרעװטעשט טשריפ רעד טנפעעג טיירב םיא ןבָאה ס עכלעוו

 -עגנָא ךיז טָאה ס ...ןןוא ןעגנולקעג ןבָאה ןקָאלג-ןכריק יד .ינּפ ןוא חלג

 ןוא .רענעמ ןוא ןעיורפ ,רעדניק עשידיי ןופ הטיחש עמַאזיורג ַא ןביוה

 עשילױּפ יד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןעמ טָאה טקידנעעג ךיז טָאה יז ןעוו

 טניושעג טשינ זיא ןקַאלַאּפ עקיביולג-ךעלטסירק יד ןופ רענייק .?סענַאּפ ,

 טָאה יקסניטרעוװטרעשט טשריפ רענעכָאטשרעד-טיוט םוצ רעד .,ןרָאװעג

 ענייז טקיטלַאװגרַאפ ןבָאה ןעגנוי עשיקַאזָאק עטעשויעצ יוװ ,ןעזעג ךָאנ

 ,ןומה ןופ רעטכעלעג ןקיכליה ַא ייב ,רעטכעט ייווצ

 "עג ןַאד זיא ןישטלוט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ץיפש רעד ןיא 3

 רעסעב רימָאל; :טרענודעג טָאה רע .ןרהא יבר הבישי-שאר רעד ןענ

 עלַא רַאפעג ןיא ןלעטש טשינ ןוא ףוס ןרעטיב םעד ךיז ףיױא ןייז לבקמ

 ."תולג ןיא רעדירב ערעזדנוא
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 ןיא רָאנ טשינ ןרָאװעג טקיבייארַאפ ןענייז ןשינעעשעג עמַאזיורג יד

 יו ,ןהכ יתבש ,דנַארוג ,רעװָאנַאה ןתנ יו ,רעקינָארכ ןופ ןעגנוביײרשַאב

 בר ,ענליוו ןופ סעקוויר השמ בר -- םינבר ןופ ןעגנורענירעד יד ןיא

 ןוא ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ןיא ךיוא רָאנ ,ןילבול ןופ ךאברעװַא לאומש

 ,תוניק ,תוליגמ ,תוהילס

 "םיתעה קוצ , טנעמוקָאד ןגידנעלסיירטפיוא םעד ןענעייל רימ ןעוו

 ןישרעבעש ןופ ריאמ ןופ ,ןעמַארג ןיא ןבירשעג (טייצ רעד ןופ הרצ יד)

 -יקַאזָאק יד טניורק רע .גָאטיײװ ןוא זיורבפיוא ןכעלרעניא ןייז רימ ןליפ

 -למע ,ןשטנעמ-םודס ענעטלָאשרַאפ : יו ןטעטיּפע עכלעזַא טימ םיחצור עש

 גרעבסוש לאירבג ןופ "הבושת חתּפ , דיל-הכיא םעד ןיא .וו .זא .א םיק

 רעשיקַאזָאק ןופ גנונײרשַאב-ליורג ַא רימ ןבָאה ,(עיצילַאג) עשייר ןופ

 רעדרעמ יד יו ,ןעזוצ זומ רעטָאפ רעקשטיטלַא ןַא ןעוו ,טעטילַאיטסעב

 .ןוז ןקיצנייא ןייז סעקיּפ ףיוא ןפרַאװ

 רעד טבײרשַאב ,(שינרעטצניפ ןופ הליגמ יד) "?הפוע תליגמ,, ןיא = |

 -סיוא ןוא רעביור ןופ םישעמ יד, ןהכ יתבש 'ר עטיל ןיא ןַאד רעטמירַאב

 יד רָאנ טשינ סיוא טקירד גנופַאש יד ."ןקַאזָאק ךיז ןפור סָאװ ןפרווו

 יד וצ גנוטכַארַאפ ןוא סַאה ןייז ךיוא רָאנ ,רעביירש ןופ ןייּפ עכעלנעזרעּפ

 ,םינילת

 -ּפיל בוט-םוי 'ר בר רעװָאקַארק ןופ ."הרכזא הלא , החילס רעד ןיא

 ןוא ןעמָארגָאּפ עשיקַאזָאק יד זַא ,ףיוא רָאטױא רעד טזייוו ,רעלעה:ןַאמ

 רעד .קלָאפ ןשידיי ןופ תולג ןגנַאל ןיא עטסמַאזיורג יד ןענייז תוחיצר

 -טסָאטַאק עשילױּפ-שיניַארקוא יד ןָא טפור ץיװָארָאה לסּפעש 'ר בר רענזױּפ

 טעדנעװ ,"אתיבב יתבש  החילס רעד ןיא .ןברוח רעטירד רעד :עּפָאר

 למיה ןיא רעטָאפ וטסָאה יצ; :רעטרעוװ עדנגלָאפ טימ טָאנ וצ ךיז רע

 -ןקַאזָאק עכעלקערש יד ? קלָאפ ןייד ןעגנערבוצמוא הריזג ַא ןבעגעגסױרַא

 טסָאה ןעוו ,ןבלעז םעד ןיא ,ןויס שדוח ןיא טזָאלרעד ךָאד וטסָאה הטיחש

 ןעמ טיוט ,ריא ןופ ןעמָאנ ןיא סָאװ ,הרות יד ןבעגעג יניס גרַאב ןפיוא

 ןופ רעקיליטרַאפ יד שטָאכ ןפָארטשַאב ךיוא וטסעוו יצ .זיײװנסַאמ זדנוא

 7? קלָאפ ןייד

 סָאװ ,לָארַאנ טָאטש רענילָאװ רעד ןופ בר ,ןהכה רזעילא ןב השמ 'ר

 -רַאפ ןכָאנ טָאה ןוא ,ןדיי טנזיוט 20 ןופ ןדרָאמסיוא סָאד ןעזענוצ ןיילַא טָאה
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 טביירש ,(ךיירקנַארפ) ץעמ טָאטש רעד ןיא ךיז טצעזַאב ,הליהק יד ןקיליט

 רַאפ טלייוורעדסיוא ,ןלױּפ שידיי לדייא ,ָא; :"השקבב; (4עיגעלע ןייז ןיא

 טסָאה וד !טלגָאװרַאפ ,ט'מותי'רַאפ ,טסיוװרַאפ טסיב !ןסיו ןוא הרות

 טסילפ רעדניק ענייד ןופ טולב סָאד .םי ןפיוא דמַאז יוװ ,תונמלא רעמ טנייה

 ,"סעטָאלב ןוא סערעיזָא ,ןכייט ןיא זייוונעמָארטש

 קלָאפ ןשידיי ןטעליוקעג ןופ ןייווענ ןוא רעיורט רעד זיא םורַא ױזַא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ךיז ןגָארטעצ ןוא ןרָאװעג טקיביײארַאפ

 סָאװ ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא תוליהק עשידיי ןיוש עטלקיװטנַא ךיוה יד

 ןופ גיז ןסיורג ןופ ,ןטניוו:סטייהיירפ יד ןופ ןסָאנעג טיירב ןיוש ןבָאה

 -קנַארפ ןיא ןטכער ןופ (1648) דנַאלגנע ןיא עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעד

 יד ןעמונעגפיוא רעטיצ טימ ןבָאה ,דנַאלשטייד ,דנַאלָאה ,עילַאטיא ,ךייר

 ןלױּפ ןיא תוטיחש עשיקַאזָאק יד ןופ תועידי-רעדיוש

 -לע יד ףליה עטיירב ןגָארטעג ןַאד ןבָאה תוליהק-ברעמ עשידיי יד

 ערעטיב טימ טנייועג ןבָאה ייז .ענעפָאלטנַא ןוא עטעװעטַארעג סנדיּפ

 יד ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענעפָארטעג רעווש רעייז טימ ןעמַאזוצ ןרערט

 ,עיצענעוו ןופ סעגָאגַאניס ןוא ןלוש יד ןיא ןכייט יװ ןסָאלפעג ןענייז ןרערט

 םיללּפתמ עטלמַאזרַאפ יד ווװ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,ןילרעב ,םַאדרעטסמַא

 לָאצ רעסיורג רעד ןופ רעטרעוו יד טָאג וצ ןגָארטעג קידנסײרצרַאה ןבָאה

 ,ןלױּפ ןברוח םעד רעביא ןַאד ענעפַאשעג ,תוחילס ןוא ,תוניק

5 

 הפוקת רעד ןיא ,תוטיחש עשיקַאזָאק יד ןופ ןרָאי עכעלקערש יד ןיא

 עשידיי עטסערג יד טסעפ ןלעטש סע יװ ,דנַאטשפיוא-יקצינלעימכ ןופ

 ךרוד ןבעל רעייז ןעװעטַאר טנָאקעג ןדיי טייהרעמ יד ןבָאה ,רעקירָאטסיה

 -ָאעדיא רעד ןשיווצ ךיוא דיישרעטנוא רעד סיוא ךיז טקירד םעד ןיא .דמש

 עשירעלטיה יד .,סיצַאנ יד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןוא ןקַאזָאק יד ןופ עיגָאל

 רָאנ ,הנומא עשידיי יד טשינ ןטָארסיױא טלָאװעג ןבָאה רעדרעמ-רעקלעפ

 ןעוועג ןענייז סעדייז-רעטלע ערעייז סָאװ ,יד וליפַא .קלָאפ עשידיי סָאד

 יד ,טכַארבעגמוא ןוא סָאטעג יד ןיא ןבירטעג ןעמ טָאה ,עט'דמש'עג ןיוש

 ןיא סטכעלש סָאד ןעזעג ןבָאה ןקַאזָאק עשירעביולג-רעבָא ,עוויטימירּפ

 ,גנופַאש עשיטעָאּפ-שיריל ,עקיטעמוא ןַא (4
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 ןוא ןדיי יד טדמערפעגּפָא ,ייז טיול ,טָאה סָאװ ,עיגילער רעשידיי רעד

 יד ןופ רעניד ןיא ןוא םוטרעיוּפ "ןשיוג , ןופ םיאנוש ןיא ייז טלדנַאװרַאפ

 ."סענַאּפ עשילױּפ;

 "ַאזָאק רעד ןגעוו ,(רעלטייצטימ) רודדןב ַא ןופ גנולייצרעד רעד ןיא

 יד  :רימ ןענעייל ,לעמָאה טָאטש רעשיסורסייו רעד ןיא הטיחש רעשיק

 ןלַאשזדניק ,ןדרעװש עטזױלבטנַא טימ ןדיי יד טלגנירעגמורַא ןבָאה םינווי

 סָאװ ,טָאג רעייא ןיא ןביולג ריא טוט סָאװ : ייז וצ טגָאזעג ןוא סעקיּפ ןוא

 ךייא טעװעטַאר סָאװ ,טיונ ןיא קלָאפ ןייז ףיוא תונמחר ןייק טשינ טָאה

 ןרַאה יו טעוװו ריא ןוא טָאג רעייא טזָאלרַאפ ?טנעה ערעזדנוא ןופ טשינ

 ,(5 "זדנוא ןשיווצ ןבעל

 "ַאזָאק עלַא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןיא רעביא ךיז טרזח וויטָאמ רעד

 ,סָאנָאװירק ,עמַאזיורג יד ןופ רעטסמַאזיורג רעד וליּפַא .ןענַאמַאטַא עשיק

 יד ןעמוקַאב ןישטלוט ןיא רעטעררַאפ עשיליוּפ יד ןופ ןיוש טָאה רע ןעוו

 ןָאפ ַא ןכָאטשעגנײרַאק רָאנ ,הטיחש ַא ןופ ןביוהעגנָא טשינ רע טָאה ,ןדיי

 ןעמוק לָאז ןביולג םעד ןטייב ליוו סע רעװ : ןפורעגסיוא ןוא דרע רעד ןיא

 .(6"ןבעל ןביילב טעװ רע ןוא ןָאפ רעקיזָאד רעד רעטנוא ןצעז ךיז ןוא

 ןופ גנורעדָאפ יד ןפרָאװעגּפָא ןדיי טייהרעמ עקיזיר ַא טָאה ךָאד ןוא

 ,טיוט םעד ןבילקעגסיוא ןוא דמש

 ןכעלדיײמרַאפמוא ןופ קילבנָא ןיא ,ןעגנוגנידַאב עטסמַאזיורג יד ןיא

 קלָאפ ןשידיי ןופ רעטכעט ןוא ןיז ןָאילימ לטרעפ ַא טעמכ טָאה םוקמוא

 ןטנּפָאװַאב ןוא ןקיטסייג ןופ ,דנַאטשרעדיװ ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא

 -קַארַאכ-ןסַאמ ןיא טרָאװ םוצ ןעמוקעג זיא ,רעקיטסייג רעד ,רעטשרע רעד

 רעמַאזניימעג ןיא ,רעטנּפָאװַאב רעד ,רעטייווצ רעד .םשה-שודיק ןופ רעט

 -ירגעגנָא ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןופ ןקַאילָאּפ יד טימ גנוגידייטרַאפ

 .רעלדנעטשפיוא עשיקַאזָאק יד ךרוד ענעפ

 :טעטש יד טקידייטרַאפ שידלעה ןקַאילָאּפ טימ ןעמַאזוצ ןדיי ןבָאה ױזַא

 ןוא לשימעשּפ ,(לָאמ ייווצ) גרעבמעל ,רַאב ,ענָאלָאּפ ,ןישטלוט ,ווָארימענ

 -ולב רעד טָאה ,ןטַאררַאפ טשינ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ואוו טרָאד ןוא .ערעדנַא

 .ןעיצקירוצ ךיז טזומעג אנוש רעקיט

 : עבַאגסיוא ,7 דנַאב ,"קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעוו; ןרָאנבוד עז 5

 .501 טייז ,סערגנָאק-טלעוו רעשידיי

 .28 טייז ,הָאנבוד ןופ דנַאב ןיא ךוב עבלעזסָאד 66
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 -יקצינלעמכ רעד ןיא םשה-שודיק ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ-ןסַאמ רעד
 רעד וצ טייקנדנובעגוצ רעדנילב ןופ זיײװַאב ַא רָאנ טשינ זיא הפוקת
 ןופ קידנעײגסױרַא -- רָאנ ,ןשטייטסיוא סָאד ןליוו עסיוועג יװ ,הנומא
 ,הרובג רעשילַארָאמ ןופ זייװַאב ַא -- טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאיב-שיגָאלָאכיסּפ
 יו ,דובכ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ םעד רעכעה טלעטשעג טָאה סָאװ
 .ןבעל ענעגייא סָאד ,טגָאמרַאפ שטנעמ ַא סָאװ ,עטסרעייט סָאד

 ןט:17 ןיא תוטיהש-ןקַאזָאק יד ןופ הפוקת יד זיא ךיוא רעבירעד
 -ָאטַארָא ןַא רָאנ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןייוועג-הכיא ןייק טשינ טרעדנוהרָאי
 ,טייקשידלעה ןוא הרובג רעשידיי רעד רַאפ (7 םוקיאָארעה-םזיר

 .קרעוו שילַאקיזומ ַא זיא סזירָאטַארָא .עירָאטַארָא עשידלעה ַא 6
 .טלַאהניא ןשיטַאמַארד ןופ
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 דנַאטשפיוא יקצינלעמכ ןופ יגנוכיירגרעד , יד ןוא ליצ רעד

 ילַאנָאיצַאנ םעד טשינ טנקייל רעקירָאטסיה עשידיי יד ןופ רענייק

 -1648 ןרָאי יד ןיא דנַאטשפיוא ןשיקַאזָאק ןופ רעטקַארַאכ ןשירעיירפַאב

0. 

 ,רעפרעד ךס ַא טימ רעטיג עסיורג קידלַאװעג; :טביירש ווָאנבוד ןועמש

 ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ,םירעיוּפ רעניַארקוא ןופ טרעקלעפַאב

 עלַאדָאעפ ןופ טכער עלַא טצונעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאנגַאמ עשיליוּפ עכייר

 עדמערפ ןעוועג ןענייז ?סעּפָאלכ, רעדָא םירעיוּפ ענעגייא-בייל יד .רעשרעה

 ,טעטילַאנָאיצַאנ עגונב ןה ,עיגילער עגונב ןה ןרַאה ערעייז וצ

 -שילוּפ יד ןבָאה "?סעּפָאלכ , יד ןופ ןביולג סענווַאלסָאװַארּפ םעד,

 "יַארקוא ןוא ןסור ףיוא ..ןעלצרָאװסיױא טלָאװעג עכעלטסייג עשילױטַאק

 -ָאנָאקע רעד ...עסַאר רעקירעדינ ַא ףיוא יװ ,טקוקעג ןקַאילָאּפ ןבָאה רענ
 ןעועג זיא סיירפיוא רעד ..ךעלגערטרעדמוא ןעװעג זיא קורד רעשימ

 דנַאב -- "קלַאפ ןשידיי ןופ עטכישעגטלעווא :ויָאנכוד) ?ךעלדיײמרַאפמוא

 ,(ןביז

 ןיא עטכישעג רעשידיי ןגעו טעברַא ןייז ןיא ,גרעבנייטש .א ר"ד

 -יַארקוא ןַא ןעוועג זיא סָאד , :טביירש ,עידעּפָאלקיצנע רעניימעגלא רעד

 רעװַאלסָאװַארּפ ןופ גירק רעזעיגילער ַא ,ןקַאילָאּפ יד ןגעק טנוב רעשינ

 .?רעלַאדָאעפ-יטנַא ןַא ,דנַאטשפיוא-םירעוּפ ַא ,רעשרעה עשילױטַאק ןגעק

 .רעקירָאטסיה עשידיי ערעדנַא ליפ ןריטנעזערּפער גנוניימ עכעלנע ןַא

 עשירעיײרפַאב-לַאנָאיצַאנ ַא סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ עינָאריא ןַא זיא'ס ןוא

 ןגעק טעדנעװעג טרעוו ,ןליצ ענעביוהרעד רַאפ טפמעק עכלעוו ,גנוגעװַאב

 -רַאפ ןוא עטגָאלּפעג ,עטריטַאולּפסקע ,ןשטנעמ עכעלקילגמוא ערעדנַא

 .רעקירדרעטנוא עבלעז יד ךרוד עטגלָאפ
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 עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עסיוועג ןופ גנורַאפרעד יד טזייוו'ס יוװ ןוא

 יד ביוא ,טלּפירקרַאפ ןוא טריזילַארָאמעד ןרעוו ייז ןענָאק ,ןעגנוגעװַאב

 עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ רעגלָאפרַאפ ןיא טלדנַאװרַאפ ןילַא ןרעוו רעפמעק

 ,ןטייהרעדנימ ןוא ןּפורג

 -ויסערגָארּפ ,רעשיטסינַאמוה ףיט רעד לעוטקַא קיביײא זיא רעבירעד

 טשינ ןָאק'ס, :סקרַאמ לרַאק ןופ קנַאדעג רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ

 ."רעקלעפ ערעדנַא טקירדרעטנוא סָאװ ,קלָאפ ַא יירפ ןייז

 ,ןכָארטשעגרעטנוא רעהפיוא ןָא טָאה (סקרַאמ) "ןער ןופ איבנ רעד;

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא ןשיטסילַאיצָאס םעד רַאפ ףמַאק רעד זַא

 "נוא ןופ ןעמרָאפ עלַא ןופ ןשטנעמ םעד ןעיײרפַאב רַאפ ףמַאק ַא ןייז זומ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןענַאד ןופ .רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ אלימב ,גנוקירדרעט

 -ָאיצַאנ ןוא גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא רעקלעפ עלַא ןופ טכער ןגעוו גנוזָאל

 ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא סקרַאמ טָאה רַאפרעד .טייקידנעטשטסבלעז רעלַאנ

 -רעטשמוא םעד ןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ּפיצנירּפ םעד טקורעגסױרַא

 ןופ אנוש ַא ןיא ,קלָאפ ןגייא ןייז ןופ רָאנ טכַארט'ס רעוו, גנוזָאל ןכעלב

 ."טייהיירפ

 א 6
 ֹצ 8 4 :

 2 א

 ,דנַאטשפיוא ןשיקַאזָאק םעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד וצ ןייגוצ ָאד ליוו ךיא-

 ,טקנוּפדנַאטש ןשידיי-ןייר ןופ טשינ .יקצינלעימכ ןַאדגָאב טימ ץיּפש ןיא

 -ַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע ןריבורּפ לעװ ךיא .ןשירָאטסיה:-ןײמעגלַא ןופ רָאנ

 -טפַאשלעזעג ןעוועג דנַאטשפיוא רעשיניַארקוא-שיקַאזָאק רעד זיא יצ :עג

 -עגנָא יד טזיילעג שיטקַאפ רע טָאה יצ ?וויסערגָארּפ לַאנָאיצַאנ ןוא ךעל

 ןוא ןטקירדרעטנוא ןופ ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס .עטקָאטייװ

 ? םוטנקַאזָאק ןוא קלָאפ ןשיניַארקֹוא ןופ םוטרעוּפ ןטריטַאולּפסקע םַאזיורג

 טבערטשעג ןא טנעמָאמ ןטשרע ןופ יקצינלעימכ טָאה ,ןסייוו רימ יו |

 ןטימ ,רּפעינד ןופ גערב ןקניל ןפיוא ,עניַארקוא לייט םעד ןקינייארַאפ וצ

 ןעזעג רע טָאה הכולמ רעטיװָאקסָאמ רעד ןיא זַא ,רָאלק .ךנַאלסור ןשירַאצ

 ףמַאק ןיא ײמרַא-דנַאטשפיוא ןייז ןפלעה ןָאק סָאװ ,חוכ ןשירִעטילימ םעּד

 -סור ענוװַאלסָאװָארּפ סָאד זַא ,,ךיוא לפייווצ ןָא .ןלױּפ-לדַא ןשיצירּפ ןטימ
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 ,רעױּפ ןשיניַארקוא םענװַאלסָאװָארּפ םעד רעטנענ ליפ ןעוועג זיא דנַאל

 ,םוטרעגריב ןוא חלג

 ןשירַאיָאב-לַאדָאעפ ,ןשירַאצ ןטימ גנוקינייארַאפ יד רעבָא טָאה יצ

 ןרעדנע טנָאקעג ןיז ןלַאיצָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןיא ,דנַאלסור םענענַאטשענּפָא

 םעלַא רַאפ ,קלָאפ ןשיניַארקוא ןופ טייהרעמ רעטסערג רעד ןופ עגַאל יד

 -יניזטסואווַאב-לַאנָאיצַאנ ןוא רעטעדליבעג רעד טָאה יצ ? םוטרעיוּפ םענופ

 ,(1 רַאיָאב רעשירַאצ רעד זַא ,טביולגעג שיטקַאפ יקצינלעימכ ןַאמטעה רעק

 -עגייא, םעד טקירדרעטנוא ןוא טריטַאולּפסקע םַאזיורג ױזַא טָאה סָאװ

 םוצ ןעיצַאב רעסעב ךיז טעװ ,רעקלעפ ערעדנַא ןוא רעױּפ ןשיסור םענ

 ?ןשיניארקוא

 י
?. 
08 

 -יַארקוא עקיזיר יד ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג ן'יקצינלעימכ זיא רשפא ןוא

 רעד רָאנ ,קלָאפ ןטקירדרעטנוא ןופ טייהרעמ יד ,עסַאמ-םירעיוּפ עשינ

 "רַאטס רעשיקַאזָאק רעד ןוא עטכַאילש רעשיניַארקוא רעד ןופ טכיש רעניד

 | ? (2"עניש

 ,(1958 רָאי) 198 טייז ,5 דנַאב עטכישעג-טלעוו רעשיטעיווָאס רעד ןיא

 רעד; : ווָאקערג רעקירָאטסיה ןטמירַאב ןופ טעברַא רעד ןיא ,רימ ןענעייל

 ןלַאדָאעפ עשיניַארקוא יד ןופ םוטנגייא-דרע ןופ סקואוו רעכעלרעהפיואמוא

 -טנָאיַאמ) סעידנופיטַאל ןוא רעטיג יד ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנַאגעג טציא זיא

 ךיוא רעבָא ,ןטַאנגַאמ עשילוּפ יד וצ טרעהעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,(סעק

 ןוא (.ג .ט -- עשיניַארקוא) םירעיוּפ ייב דרע יד ןּפַאכרַאפ ןופ געוו ןפיוא

 רעשירַאצ רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ןופ קידנסינעג .ןקַאזָאק עטושּפ

 "-עיוּפ יד ןופ טרעדָאפעג רעגלָאפכָאנ ענייז ןוא יקצינלעימכ ןבָאה ,נוריגער

 -ירטרַאפ יד .ןלַאדָאעפ ענעגייא יד וצ גוצַאב ןיא ?טײקמַאזכרָאהעג , םיר

 רעשיניַארקוא רעד ןטָארטרַאפ ,םורַא ױזַא ,טָאה ןלַאדָאעּפ עשיליוּפ ענעב

 | ."לדַא

 רעד .,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןלַאדָאעפ יד ןופ טכיש רעטסכעה רעד ((

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 בױהנָא טרילונַא ןרָאװעג זיא (רַאיַאב) לטיט

 -ירעטילימ ,עשיקַאזָאק יד ןופ טכיש רעניד ,רעטריגעליווירּפ רעד (2

 .ײמרַא רעד ןיא סנטסָאּפ עדנריפ ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעריפנָא עש
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 ןבילבעג ןענייז ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס יד זַא ,סױרַא טגנירד םעד ןופ

 םוטרעױּפ ןשיניַארקוא ןופ גנוקירדרעטנוא עלַאדָאעפ יד .טזיילעג טשינ

 עניַארקוא לייט םעד ןופ גנוקינייארַאפ יד טָאה יצ ,ןטלַאהעגנָא רעטייוו טָאה

 -ַאנ םעד טזיילעג דנַאלסור ןשירַאצ ןטימ (רּפעינד ןופ גערב ןקניל ןפיוא)

 סולשַאב םעד ךָאנ ןשינעעשעג יד ןופ גנולקיװטנַא יד ? םעלבָארּפ ןלַאנָאיצ

 -רעייפ זיא עניַארקוא לייט רעד ןכלעוו טיול ,"טַאר רעװַאלסַאיערעּפ , ןופ

 .עטרעקרַאפ סָאד ןזייוו ,דנַאלסור ןיא טרעדילגעגנייא ןרָאװעג ךעל

 לא א
** 

 רעשיניארקוא סלַא זיא (1658) יקצינלעימכ ןַאדגָאב ןופ טיוט ןכָאנ

 ןאוויא ןרָאװעג טלייועגסיוא (ןַאמטעה) רעריפנָא טּפיוה רעשירעטילימ

 .יקסווָאהיװ

 טריזירעטקַארַאכ רע טרעוװ עיפַארגָאירָאטסיה רעשיטעווָאס רעד ןיא

 -יקַאזָאק רעד ןופ לייט םעד טריטנעזערּפער טָאה רעכלעוו שטנעמ ַא סלַא

 רעסעב טעװ ,ןלױּפ-לדַא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,"ענישרַאטס; רעש

 עבלעז יד רעבָא .דנַאלסור עשירַאצ סָאד יװ ,ןסערעטניא ערעייז ןקידייטרַאפ

 טימ ץיּפש ןיא ,רעירפ רָאי עכעלטע טימ ןצנַאגניא ךָאד ןבָאה ןשטנעמ

 .דנַאלסור ףיוא רָאנ ןעגנונעפָאה ערעייז עלַא טלעטשעג ,יקצינלעימכ ןַאדגָאב

 רעד טָאה ,וַאלסַאיערעּפ ךָאנ ןצנַאגניא רָאי 4 סָאװ ,טריסַאּפ טָאה סָאװ

 -לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,חוכ רעגידנריפנָא

 ָאד ןבָאה תוביס עכלעוו ?טשיױטנַא םָאקלופ ךיז ,המחלמ רעשירעיירפַאב

 ? טקריוועג

 רַאצ ןשיסור ןופ ןגָאזוצ "עקילייה , עלַא סָאװ ,סָאד טקריוועג טָאה'ס

 ,עניַארקוא רַאפ עימָאנָאטױא רעטיירב ַא ןגעוו ,שטיװָאליַאכימ יעסקעלַא

 -לעימכ רעטשרע רעד טָאה רעבירעד .ףַאלב ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה

 ןַא 1658 רָאי ןיא ןסָאלשעג ,יקסווָאהיװ ןַאמטעה ,רעגלָאפכָאנ ס'יקצינ

 ןכלעוו טיול ,"טקַאּפ רעזַאשזדַאה , םענעפורעג ױזַא םעד ,ןלױּפ טימ ךַאמּפָא

 ,םוטנטשריפ שיניַארקוא שימָאנָאטױא סיורג ַא ןײטשטנַא טפרַאדעג טָאה'ס

 טָאה רעקירָאטסיה עסיוועג טול ,ןלױּפ טימ עינוא ןַא ךרוד טקיניײארַאפ

 ,יקסוָאהיװ ןַאמטעה ןופ רענעלּפ יד טכַאמעג טשינוצ דנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא

 ןייז ףיוא ןַאד זיא .ןלױּפ ןייק ןפיולטנַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רעכלעוו
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 ,יקצינלעימכ ןַאדגָאב ןופ ןוז רעד ןַאמטעה סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טרָא

 רע ךיוא זַא -- ?סױרַא רעבָא ךיז טזייו עשז-סָאװ .יקצינלעימכ ירוי

 ףיוא טריטנעירָא ךיז טָאה ,(3 "לעימכ, ןסיורנ ןופ שרוי רעטקעריד רעד

 וצ ?ענישרַאטס, רעשיקַאזָאק רעד ןופ ץיּפש ןיא טבערטשעג ןוא ןליוּפ

 גנואײטשטנַא יד -- "?טקַאּפ רעזַאשזדַאה , ןופ טלַאהניא םעד ןכעלקריוורַאפ

 עינוא ןַא ךרוד טקינייארַאפ ,םוטנטשריפ שיניַארקוא ,שימָאנָאטױא ןַא ןופ

 ,(4 ןלױּפ טימ

 א 8
* 

 -סױרַא ךיז טָאה דנַאלסור עשירַאצ סָאד זַא ,ןזייװַאב ןטקַאפ עלַא יד

 ,ןיז ןלַאנָאיצַאנ ןיא םעלַא רַאפ ,רעקירדרעטנוא ןרעגרע ליפ ַא רַאפ ןזיוועג

 רעהפיוא ןָא ןעוועג זיא ןוא רעכַאװש ליפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןליױּפ-לדַא סָאד יו

 ,טָארדַאב ןיילַא

 -ַאב רעד "גנוכיירגרעד עשירָאטסיה עסיורג , ס'יקצינלעימכ ןַאדגָאב

 םעד (ןסילשנייא) ןרירָאּפרָאקנײא ןגעוו ?טָאר רעװַאלסַאיערעּפ , ןופ סולש

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ רעּפרעק-הכולמ ןיא עניַארקוא לייט ןשירּפעינד ןקניל

 -נע עקידתושממ םוש ןייק קלָאפ ןשיניַארקוא םעד טכַארבעג טשינ טָאה

 ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעשיגַארט רעד ןיא טזיילעג טשינרָאג טָאה ,ןעגנורעד

 ,"גנוכיירגרעד; עסיורג ןייא רעבָא .קלָאפ ןשיניַארקוא ןופ עגַאל רעלַאיצָאס

 -לעימכ ןַאדגָאב טָאה ,םירוקמ ןוא רעקירָאטסיה עלַא טכעפ ןלעטש סע יװ

 -טלָאמעד ןופ לטירד ַא טעליוקעגסיוא טָאה רע : ןענעכייצרַאפ וצ ָאי יקצינ

 ףיוא ,קיטסייג ןוא שימָאנָאקע ,טעטסיװרַאפ ןוא םוטנדיי ןשילױּפ ןקיד

 עקידלושמוא עשירעפעש רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ןבעל סָאד ןרָאי עגנַאל

 ,ןשטנעמ

 -עג רעשידיי רעד ןיא יקצינלעימכ ןַאדגָאב ןפורעגנָא טרעוו ױזַא 3

 ,עטכיש

 ווָאקערג רעקירָאטסיה רעשיטעווָאס רעבלעז רעד ףיוא טזייױו סָאד (4

 .""עטכישעג -טלעוװ} רעשיטעווָאס רעד ןופ דנַאב ןט-5 םעד ןיא
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 םוטרעריטרַאמ עשידיי סָאד ןוא ןלוּפ ןיא הפוקת-לובמ יד

 עטכישעג רעשילױוּפ רעד ןיא ןײרַא זיא 1660 זיב 1654 ןופ הפוקת יד
 טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ ןַאד זיא ןליוּפ .(ּפָאטָאּפ) "לובמ , ןעמָאנ ןרעטנוא
 זיא טייצ יד .רעלגנירדניירַא עשישטייד ןוא עשידעווש ,עשיקַאזָאק-שיסור
 ךיוא רָאנ ,רעקירָאטסיה ןוא רעקינָארכ ךרוד רָאנ טשינ ןבירשַאב ןרָאװעג
 ,רעלטסניק עטמירַאב-טלעוו ךדוד

 סנ יּפילע ,תודע עטקעריד ,ןטעָאּפ ,םינבר ,רעקינָארכ עשידיי ךיוא

 -ייארַאפ ןבָאה ,ןעמָארגָאּפ ןוא תוטיחש עמַאזיורג עיינ יד ןופ עטעװעטַארעג

 ,הפוקת עשיגַארט יד טקיב

 טילּפ רעד ןבירשעג ןַאד טָאה עטיל ןיא ןעמָארגָאּפ עכעלרעדיוש ןגעוו

 ."הלוגה ראב/, ןופ רבחמ רעד ,סעקוויר השמ בר ,הטיחש רענליוו רעד ןופ

 רעביא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה ןקַאזָאק ןוא ןסור סעדנַאב , : םיא ייב ןענעייל דימ

 .ףדיי זײװנסַאמ ןטכָאשעגסיוא ,טעטש טכַאמעג בורח ...עטיל ץנַאג

 רעד ןבירשעג טָאה ןדיי רענילבול ףיוא םָארגָאּפ ןעמַאזיורג ןגעוו

 "לאומש דסח; ךוב-תונורנז ןייז ןיא .ךַאברעװא לאומש בר רענערָאװעג-לוצינ

 זדנוא טעליוק ןעמ .הטיחש רעד וצ ףָאש יו ןענייז רימ , : רימ ןענעייל

 םעד ,הדוהי ןב םהרבָא 'ר שודק םעד .תומהב יװ רעמַאזיורג גָאט ןיזעי

 ַא ןכַאטשעגנײרַא רעּפרעק ןיא ןעמ טָאה ןטנרעלעג רענילבול ןטנַאקַאב

 -רעריטרַאמ ןשידיי ןגעוו ."ריא טימ טבעלעג גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע .עקיּפ

 דּפסמ , ךוב ןיא) יזנכשַא םהרבַא :ןבירשעג ךיוא ןבָאה טייצ רעד ןיא טוט

 ןופ רבחמ רעד סעלוגרַאמ בקעי ,(ןלױּפ ןופ רעיורט רעד; --- "הינלוּפ

 יתבש 'ר ,יולה בקעי ,"ןליוּפ ןיא םימכח יד ןופ טיוט ןפיוא עיגעלע; רעד

 .א .א שיווייפ לאומש ,ןהכ
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 װַאלסַאיערעּפ ןיא טַאר ןשיקַאזָאק ןופ סולשַאב רעד טָאה טסוװַאב יו

 לט םעד טרעדילגעגנייא ,יקצינלעימכ ןַאדגָאב טימ ץיּפש ןיא (1654)

 -ָאטיױא סלַא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעּפעינד גערב ןקניל ןפיוא עניַארקוא

 ,הכולמ רעװקסָאמ רעד ןופ ץניװָארּפ עמָאנ

 רַאצ רעד ,עיטסַאניד-ווָאנַאמָאר רעד ןופ רעדנירג רעד טָאה םורַא ױזַא

 ןלַאפוצנָא טסקעטערּפ "ןכעלטכערא ַא ןעמוקַאב ,שטיװָאליַאכימ יסקעלַא

 -עג זיא ,רעשיקַאזַאק רעד טימ ןיוש טקינייארַאפ ,ײמרַא ןייז .ןליױּפ ףיוא

 רָאנ ,עניַארקוא ןופ רָאנ טשינ ,רעדירב ענווַאלסָאװַארּפ יד "ןציש , ןעמוק

 -שילױוּפ רעטשרע רעד וצ טייגרעד ױזַא .עטיל ןוא דנַאלסורסיײיװ ןופ ךיוא

 .,1656-1654 ןרָאי יד ןיא המחלמ רעװקסָאמ

 א
 נא

 עשיסורסייוו יד תולייח עשיקַאזָאק-שיסור יד ןייא ןעמענ לענש רָאג

 סָאװ ,א .א קצָאלַאּפ ,קסבעטיוו ,לעמָאה ,וועליהָאמ ,קסנעלָאמס טעטש

 ,ןלוּפ וצ טרעהעג טלָאמַאד זיב ןבָאה

 -סיוא ןבָאה עכלעוו ,דנַאלסורסייװ ןוא עטיל ןופ תוליהק עשידיי יד

 ןבָאה ,עניַארקוא ףיוא רעדירב ערעייז ןופ לרוג ןעמַאזיורג רעד ןטימעג

 ךיוא רָאנ ,עשיקַאזָאק ןופ רָאנ טשינ רעסעמ ןרעטנוא ןענופעג טציא ךיז

 ,רעביור ןוא םיח::ור רעטיװָאקסָאמ

 ןיא ןדיי יד "רעיירפַאב, יד ןרַאּפשרַאפ קסנעלָאמס טָאטש רעד ןיא

 ,רעטנוא ייז ןדניצ ןוא ןעגנוטסעפ ןוא רעזייה ענרעצליה

 -טנַאקַאב) "זַאקוא, רעשירַאצ רעלעיצעּפס ַא ןָא טגָאז וועליהָאמ ןיא

 רעֶד ןיא זיא'ס ןעוו ןייז וצ טכער ןייק טשינ ןבָאה סעדישז, זַא ,(גנוכַאמ

 "וה , זיא ,יקסנָאלקָאּפ לענָאלָאק ,טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעד .?טָאטש

 לייק ךיז .ןזָאל וצ רעגריב עשילוּפ סלַא ,ןדיי יד טביולרעד רע ."שינַאמ

 רעסיוא ךיז ןענופעג ייז ןעוו רעבָא .רעזייוו-געוו וליפַא ייז טיג רע .עטיל

 -ייא זיב ןטכָאשעגסיוא ןוא ןקַאזָאק ענייז ןופ ןלַאפַאב יז ןרעוו ,טָאטש רעד

 -סערג רעד זיא ענליוו ןופ .(1 רעטערַאפ ןוא ןענָאיּפש עשיליוּפ סלַא ,םענ

 -עג טָאה סָאװ ,לדַא ןשילױפ ןופ רעקימַאטשּפַא ןַא ,יקסנַאלקַָאפ ((
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 רעסעמ ןרעטנוא ןלַאפעג ןענעז ענעבילבעגרעביא יד .ןּפָאלטנַא ןדיי לייט רעט

 .םיחצור יד ןופ

 יד ןיא ןוא ןדנוצעגרעטנוא לַאטרַאװק רעשידיי רעד טרעוװ ןילבול ןיא

 .רעניוונייא יד םוא ןעמוק ןעמַאלפ

 -ַאדלָאס עשיסור-שיקַאזָאק יד ןגָארטעג טָאה גנוטכינרַאפ ןוא טיוט

 .הפוקת-לובמ רעד ןיא תוליהק עשידיי יד עקסעט

 טסייר ,ןסערק יד ףיוא תוטיחש-ליורג עקיזָאד יד ןופ גנַאג ןיא ךָאנ

 -עווש יד ,ײמרַא-ביור עשירעטילימ עטירד ַא ןלױּפ לַארטנעצ ןייק ןײרַא ךיז

 .עשיד

 ןלייט ןסײרקעװַא ,דנַאל ןיא עיכרַאנַא ענײמעגלַא יד ןצונסיוא ליוװ יז

 .םי ןשיטלַאב ןפיוא ךיז ןקיטסעפרַאפ ןוא םיא ןופ

 -קַאפ עשיליוּפ-ךעלרעניא ךיוא ןעמוק רָאסערגַא םעיינ םעד ףליה וצ

 ךרוד עטפדורעג םַאזיורג ,ןטנַאטסעטָארּפ עשילױּפ לָאצ עסיורג ַא .ןרָאט

 ןדעװש יד ןיא ןעעז ,ןטיאוזעי ןופ עטשרעהַאב ,ךריק רעשילױטַאק רעד

 .רעיײרפַאב ןוא רעזיילסיוא (ןטנַאטסעטַארּפ ךיוא)

 ןשילױטַאק-שיטַאנַאפ ןופ ץנַארעלָאטמוא רעזעיגילער רעד רעסיוא

 -יריג-טכַאמ ןוא םזיָאגע-ןסַאלק םעד בילוצ ךַאװש ןעוועג ןלױּפ זיא רעלק

 .עירעטַאנגַאמ-סיורג רעד ןופ טייק

 -דָאר םינָארעיה ,רעטערטרַאפ-רעלצנַאק רעקידרעירפ רעד זיא ױזַא

 ןכעלגינעק םעד ןקידיײלַאב רַאפ ןבירטרַאפ ,טנַאטסעטָארּפ ַא ,יקסווָאיעיז

 רעד .ןלױּפ ןגעק ייז ןפרָאװעג ןוא ןדעװש יד וצ רעבירַא ,טעטסעיַאמ

 רַאמּפָא ןעמייהעג ַא טסילש ,ףעש-יימרַא ,יקסנילַאּפָא ףָאטשישזק טַאנגַאמ

 -סיורג רעשיווטיל ןוא טַאנגַאמ רעד .רעטנוא ייז ךיז טיג ןוא ןדעוװש יד טימ

 ןיפ (גנוקינייארַאפ) עינוא ןַא וצ טריפרעד ליווישזדַאר שונַאי ןַאמטעה
 דנַאל סָאד ןבעגקעװַא טיידַאב שיטקַאפ טָאה סָאװ ,ןדעװש טימ עטיל

 .אנוש םעד

 -סוגילרַאק גינעק ןופ יײמרַא עשידעוװש עטַאטשעגסיױא:ןרעדָאמ יד

 טָאה ,"דנַאלסור ןשירַאצ ןופ רעטערַאפ, סלַא ןזיי יד ןטכעשסיא ןסייה

 טייז רעד ףױא רעבירַא ןוא רַאצ םעד ןטַארַאפ ןיילַא סעד ךָאנ גנַאל טשינ

 7 ןקַאילָאּפ יד ןופ
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 -ַאב ןטַאנָאמ 6 ןופ ךשמ ןיא .גירק-ץילב ַא ךרודַא טריפ ןט-10 םעד ווָאט

 עריא ןיא .ןלױּפ-ןיילק ןוא סיורג ,דנַאל ןופ רעטנעצ ןצנַאג םעד יז שרעה

 ,ןזוּפ ,עקָארק ,עשרַאװ יו ,טעטש עשיליוּפ עטסערג יד ןיײירַא ןלַאפ טנעה

 .ערעדנַא ליפ ןוא שילַאק

 טביורעג ןדעווש יד ךיוא ןבָאה רָאטַאּפרוזוא ןוא רָאסערגַא רעדעי יוװ

 יד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ףיוא טגײלעגפיױרַא ןבָאה ייז .טגלָאפרַאפ ןוא

 -טסנוק טריפעגסױרַא ,ןרעייטש ןוא סעיצובירטנָאק ,ןטיבעג ענעמונרַאפ

 .סטוג ןוא בָאה ןעמונעגוצ ,םירפס עטלַא עלַאקינוא ןוא קרעוו

 ןבָאה עקסעטַאדלָאס רעשיסור-שיקַאזָאק רעד וצ דישרעטנוא ןיא רעבָא

 -רעלגנירדניירַא עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ,ןדיי ןייק טעדרָאמעג טשינ ייז

 ןדיי וצ ןגױצַאב ךיז טָאה ,םזיטַאנַאפ ןזעיגילער ןופ יירפ ,עכלעוו ,ײמרַא

 ,דנַאל טכַאירעטנוא ןַא ןופ רעגריב עלַא וצ יו

 רעבָא ,ןעגנוטכילפרַאפ ןוא ךָאי ןבלעז םעד ןגָארט טפרַאדעג ןבָאה יז

 .טכער עטצענערגַאב עבלעז יד ןופ ךיוא ןסָאנעג

 טעליוקעג ןֹוא ןטכָאשעג ץוביק רעשידיי רענעגָאלשרעד-םַאזיורג רעד

 -לובמ רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ,ןטיװָאקסָאמ ,ןרעטָאט ,ןקַאזָאק יד ןופ

 ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ ,הפוקת

 זיא'ס עכלעוו ןדניבעג טָאה רע זַא ,טיידַאב טשינ רעבָא טָאה סָאד

 -סעטָארּפ-ןקַאילָאּפ יד וצ ץַאזנגעק ןיא .טנַאּפוקָא םעד טימ ןעגנונעפָאה

 -סעטָארפ יד טסירגַאב שיטסַאיזוטנע ןבָאה סָאװ ,רעירַא ענייר יד ,ןטנַאט

 טנַאה ייב טנַאה טפמעקעג ןדיי יד ןבָאה ,"רעזיילסיוא , עשידעווש עשיטנַאט

 ןעוועג זיא ױזַא .רעפיירגנָא עשידעווש יד ןגעק ןטָאירטַאּפ-ןקַאילָאּפ טימ

 רעד רעטנוא גנולײטּפָא-רעטילימ עשידיי ערעסערג ַא יו שזעימָאדנַאס ןיא

 טייהנייא רעשילױוּפ ַא טימ ןעמַאזוצ טָאה ריִציפָא ןשידיי ַא ןופ גנוריפנָא

 -רַאט ןיא ןעוועג זיא ױזַא .אנוש םעד דנַאטשרעדיװ ןשידלעה ַא טלעטשעג

 -סיוא ךיז טָאה לשימעשזּפ ןופ גנורעגַאלַאב רעשידעווש רעד ייב .געשזבָאו

 ןלַאפעג זיא רעכלעוו ,לענָאלָאק רעשידיי ַא טייקשידלעה ןייז טימ טנכייצעג

 ,(2 טכַאלש ןיא

 .רעטרע ערעדנַא ליפ ןיא ךיוא ןעוועג זיא ױזַא

 95 טייז ,41935) "ןלױפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד; :לַאש ר"יד (2
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 -טפַא עטריסקיפרַאפ ,ןטקַאפ ערַאבטײרטשמוא עלַא יד ץָארט רעבָא

 ןיא ,קַאילָאּפ ךרוד טקידלושַאב ןדיי ןרעו ,רעכיב-טָאטש יד ןיא לָאמ

 -ַאב עכלעוו ןופ ךמס ןפיוא .ןדעווש יד רַאפ ןרינָאיּפש ןוא ףליה ןגָארט

 עשידזעווש יד טריפעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ טנורג ןפיוא ? ןזייוו

 טליפעג טשינ ןוא ןרעייטש עטגײלעגפױרַא יד טלָאצעג ,ןעגנונעדרָארַאפ

 םעד ןופ ךמס ןפיוא ךיוא ,ָאי ןשטנעמ וצ יו ,האנש ןייק ןדעװש יד וצ

 עשידיי ףיױא טלעװרעטנוא רעד ןופ םָארגָאּפ ַא תעשב עקָארק ןיא סָאװ

 .רָאטַאנרעבוג ןשידעוװש םוצ ץוש ךָאנ ןדנָאװעג ךיז הליהק יד טָאה ,רעזייה

 ימָארגָאּפ יד טרעטשעג טָאה טכַאמ-רעטילימ עשידעווש יד סָאװ טקַאפ רעד

 ןיא עטצעל יד טקידלושַאב טָאה ,ןדיי יד ןדרָאמ ןוא ןביור ןיא סעקישטש

 עשיליוּפ עצנַאג יד ןוא רעלק רעשילױטַאק רעשיטימעסיטנַא רעד .טַארַאפ

 ןגעוו לובלב םעד טייקלענש רעקידארומ טימ טיירּפשרַאפ *?טָאטש-ךשוח,

 .ןענָאיּפש ןוא רעטערַאפ ןדייא

 נא 8
 עג

 ןירַא זיא סָאװ ,יקצעינרָאשט ןַאפעטס ןַאמטעה רעד .לרוג ןופ עינָאריא ןַא

 ןוא "רעטער , סלַא ,דלעה רעלַאנָאיצַאנ סלַא עטכישעג רעשילױּפ רעד ןיא

 -עגנייא ךיז טָאה ,עיזַאװניא רעשידעוװש רעד ןופ קלָאפ ןופ ?רעיירפַאכ ,

 ןשיליוּפ ןופ ןילת רעקיטולב סלַא "ַאקיַאדוי ַאירָאטסיה; רעד ןיא ןבירש

 ,םוטנדיי

 ןוא טייהיירפ סנלױּפ ןופ רעטער עשיטקַאפ יד ןענעז טסוװַאב יו

 -סקלָאפ יד ןעוועג ,הפוקת:לובמ רעשיגַארט רעד ןיא טיײקיגנעהּפָאמוא

 -רעטנוא םַאזיורג סָאד ,קלָאפ ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא יד םעלַא רַאפ ,ןסַאמ

 -ַאזיטרַאּפ טריזינַאגרָא עטשרע יד ןבָאה ייז .םוטרעיױוּפ עלַאדָאעפ עטקירד

 וטריּפוקַא ןופ ןלייט עלַא ןיא רעהכַאנ ןוא עשזוגדָאּפ ןיא ןטייהנייא עשינ

 לדַא םעד ןעגנוווצטג טָאה ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ רעשיָארעה רעייז ,דנַאל

 ,וינעק ןשידעװש םעד טפַאשיײירט ןריוושעג טָאה סָאװ ,(עטכַאילש ידז)

 רָאנ טשינ ןעגנַאגעג זיא'ס .ןרָאטַאּפרוזוא עדמערפ יד ןגעק ןטערטוצסױרַא

 ןשיטָאירטַאּפ ןטיירב םעד ןשרעהַאב זיא רָאנ ,טײקיגנעהּפָאמוא סנליױּפ ןיא

 ןטַאנגַאמ יד ןופ גנוריפנָא רעד םיא ןפרַאװרעטנוא ,סנַאטסיזער-סקלָאפ

 .עיצולָאװער רעלַאדָאעפיטנַא ןַא ןיא ךיז ןסיגעצ טשינ ןגרָאמ לָאז רע ידכ

 רעד ןעוועג זיא רַאפעג עקיזָאד יד ןדיימרַאפ וצ שטנעמ רעטסקיסַאּפ רעד
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 -עטס ,(רעריפנָא-טּפיױה רעשירעטילימ) ןַאמטעה רעטעּפש ןוא עדָאװעיֵאװ

 .יקצעינרעשט ןָאֿפ

 -רַאפ ַא רעטייווצ רעד ןופ ,ןַאמ-רעטילימ רעטבַאגַאב ַא טייז ןייא ןופ
 ןדנוברַאפ ,טכיש-לדַא ןופ רעיײטשרַאפ רעשיּפיט ןוא רענָאיצקַאער רענעסיב
 ,זעיציבמַא ,ןסירַאפ .רעלק ןשילױטַאק ןכעלרעטלַאלטימ ןשיטַאנַאפ ןטימ
 -מיורטעגסיױא רעד ןעװעג רע זיא שירטנעצָאגע-לַארטַאעט ,שיטקידָאּפַא
 רעד ןופ ץיּפש ןיא ןעז טלָאװעג טָאה עטכַאילש יד ןכלעוו ,טַאדידנַאק רעט
 ןדעװש יד ןגעק גנוגעווַאב-סקלָאפ רעשיטָאירטַאּפ

 םעד טימ רענַאזיטרַאּפ -םירעיוּפ עדנפמעק יד וצ טמוק יקצעינרַאשט
 : גנוזָאל-גָאלש

 ַױא ןביולג ןשילױטַאק ןופ םיאנוש עלַא ןגעג המחלמ עקילייה ַא;

 | ,"קלָאפ ןשילױּפ

 -קוא ערעטסניפ יד ןופ םזיטַאנַאפ רעװַאלסָאװַארּפ רעד יו טקנוּפ ןוא
 ייר רעטשרע רעד ןיא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה ןקַאזָאק ןוא םירעיוּפ עשיניַאר

 םזיטַאנַאפ רעשילױטַאק רעד טציא טָאה ױזַא ,ןדיי עקידלושמוא יד ףיוא

 יז ןופ טכַאמעג (טײקמערַא עשיטָאטש) סבעלּפ ןוא םוטרעױוּפ ןשיליוּפ ןופ

 ,ןברק-ןסַאמ ןטשרע םעד

 טריפ ,ןענָאזינרַאג עשידעווש יד ןופ טעטש עשיליוּפ יד קידנעיײרפַאב

 עכעלרעדיוש ַא יקצעינרַאשט ןַאמטעה ןופ ײמרַא-"סטייהיירפ, יד ךרודַא

 ,ןדיי עשיליוּפ עלופטסנידרַאפ עקידלושמוא רעטנזיוט ןגעק ,דָאב-טולב

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןלױּפ-לַארטנעצ ןופ תוליהק עצנַאג

 ןענעז ייז סָאװ ,אטח ןקיצנייא םעד רַאפ ןטכַאשעגסיוא שילַאיטסעב ןרעוו
 ,ןדיי

 -נעה עקיטולב יד -- ָאקנעזָארָאמ ,סָאנָאװירק ,יקצינלעימכ ,קוילווַאּפ

 רעגלָאפכָאנ ןקיאעפ ַא ןעמוקַאב טציא ןבָאה םוטנדיי ןשיניארקוא ןופ רעק

 -רַאשט ןַאפעטס ןַאמטעה דלעה-סטייהיירפ ןשילױּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןיא

 .יקצעינ

 רעלַאטָאט ןופ סענעצס-ליורג עשירבַאקַאמ יד טרעדליש סע יװ טָא

 רעקירָאטסיה רעשידי רעטסערג רעד ,תוליהק עשידיי ןופ גנוטָארסיױא

 : ןזײװַאב ןוא ןטנעמוקָאד ןופ ךמס ןפיוא ,ווָאנבוד ןועמש ,ה"י ןט-20 ןופ

 'ינרעד שיטילָאּפ םעד ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טייקזייב יד
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 ץזָאלצוש יד ףיוא טזָאלעגסיוא ןעמ טָאה (.ג .ט ןשיליוּפ) קלָאפ ןטקירעד

 ,ןדיי וצ גנואיצַאב עכעלשטנעמ ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןדעוװש יד לייוו .ןיזיי

 -רַאב ַא ,המקנ ַא .ןקַאילָאּפ דצמ המקנ עכעלשטנעממוא ןַא ןדיי יד טמוק

 טָאה ןעמ .ךעלהפוע ןייק ןוא ןעיורפ ןייק טשינ טעװענַאש סָאװ ,עשירַאב

 -נוקיניײּפ עכעלקערש ךרוד ןעלטימ עשיקַאזָאק יד טימ ןשטנעמ טעגרהעג

 עטעליוקרעד-טשינ יד קידנזָאלרעביא ,רעּפרעק ןופ ןלייט קידנקַאהּפָא ,ןעג

 ןעיורפ .ענעגייא ןוא עטנעָאנ ןופ ןגיוא יד רַאפ ןייּפ-טיוט ןיא ןעשטרָאק ךיז

 .ןרעטלע יד ןופ טנעה יד ףיוא טיוטעג רעדניק ,טקידלַאװגרַאפ ןעמ טָאה

 ."ןסערפעג ייז ןבָאה טניה ןוא םיגורה טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז ןסַאג יד

 לַאטָאט ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןענעז ןפוא ןשילַאיטסעב םעד ףיוא

 לישטנעל ,תוחּפשמ 200 אנשעל ,תוחּפשמ 100 יקסווַאוק-טסערב ןופ ןדיי יד

 ,עסיל ,קצָאלּפ ,ָאנזעינג ןופ םיבושי יד ןיא ןשטנעמ 2000 ,600 שילַאק ,0

 טקיליטרַאפ טָאה ןעמ .ערעדנַא ןוא וועשטניּפ ,ץעיווָאלדיש ,לשימעשּפ

 טניױװַאב רעטרעדנוהרָאי טייז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקידלושמוא רעטנזיוט

 ןוא ימ ןיא ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג ,טעברַאעג ,לסייו רעד ףיוא דנַאל סָאד

 ןוא םויק םענעגייא ןרַאפ ןטרעוו עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ ,שינרעטַאמ

 .קלָאפ ןשילױּפ םעד רַאפ

 ,יקצעינרַאשט ןַאפעטס ןַאמטעה רעד טסוװעג טוג טָאה םעד ןגעוו

 ןרעטצניפ םעד קידנפרַאװ ,רעלק ןוא לדַא ןשיליוּפ ןופ טסיופ עטנּפָאװַאב יד

 טוג ךיוא טָאה רע .לזאזעל ריעש סלַא דיי םעד םוטרעיוּפ ןטעטכענקרַאפ

 -קיליטרַאפ ,רעריטרַאמ עשידיי עבמָאטַאקעה רעקיזיר רעד ןגעוו טסווװעג

 ײיז ןופ םיאנוש עקיטולב רעטיװָאקסָאמ ןוא ןקַאזָאק סעדרָאה יד ךרוד עט

 צלַא ןיא ןקַאילָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ טפמעקעג ךָאד ןבָאה ייז .קלָאפ ןגייא

 טנלױּפ רַאפ ףמַאק ןיא רעייטשייב רעייז קידנבעג ,טעטש עטרעגַאלַאב

 -רַאשט יוװ ךַאנ רעוו .טולב םענעגייא ןיא רָאנ טלעג ןיא רָאנ טשינ טייהיירפ

 רעשיגַארט רעד ןיא קלָאפ ןשיליױוּפ ןטקינײּפעג םַאזיורג ןופ ןוז ַא ,יקצעינ

 ןופ ,ןדיי עשילױּפ יד ןליפטימ ןוא ןייטשרַאפ טפרַאדעג טָאה ,הפוקת-לובמ

 לטירד ַא טעטכינרַאפ טלָאװער רעשיקַאזָאק רעד טָאה ןטכענ טשרע עכלעוו

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טנזיוט 200 --
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 ןעוועג דלעה "רעלַאנָאיצַאנ; רעסיורג רעד זיא ,ןטקַאפ ןזייוו'ס יו
 .ליפעגטימ ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ טייוו

 -ַאב ,רעױּפ-ענזישטנַאּפ ןשילױּפ םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע
 םעד ךרוד טכער ןוא עדריוו רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןטביור
 ,רעלק ןוא לדַא

 רע שזעימישזַאק ןַאי גינעק םעד טגַאזעגרעטנוא ךָאד טָאה קערש יד
 ַא ץָאלסױרַא ןדעװש יד ןגעק ףמַאק-סטייהיירפ םעד ןופ גנַאג ןיא לָאז
 ןוא גירק ןכָאנ; :זַא ,ייז ןגָאזװצ ןוא םירעיוּפ יד וצ ףורפיוא ןלעיצעּפס
 גנוקירדרעטנוא רעדעי ןופ קלָאפ סָאד רע טײרפַאב ,אנוש םעד ןביירטרַאפ
 ."טלַאװעג ןוא

 טעװ עיגָאגַאמעד עכעלגינעק יד יצ טלפייווצעג טָאה יקצעינרַאשט

 -עגּפָא ןרָאװעג לָאמ ליפ ױזַא ןיוש זיא סָאװ ,ןַאזיטרַאּפ-רעױּפ םעד ןעמענ

 .טרַאנ

 -רעטָאפ ןרַאפ ןפמעק ףרַאד רעיוּפ רעד ביוא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע
 -לוש , ַא ףיוא ןזייוונָא םיא ןעמ זומ ,לדַא םוצ םַאזכרָאהעג ןייז ןוא דנַאל
 .ןסיב ַא סעּפע ןפרַאוװוצ ןוא ןקילגמוא ענייז ןיא ?ןקיד

 םעד טימ ךיז טצונַאב ,ןשינעלקַאװ םוש ןָא ,רע טָאה קעווצ םעד וצ
 -רָאק ףָאשיב ןופ תושרד-טפיג יד טײרּפשרַאפ ןוא רעביא טרזח רע .דיי
 סיוא ןגיוז סָאװ ,סוטסירק סוזעי ןופ םיאנוש יד ןענעז ןדיי יד , (3 יקצעד
 ןַא טוט שטנעמ רעדעי ,קלָאפ ןשיליוּפ םענופ ךרַאמ םעד ןיא טולב סָאד
 -ַאּפ עכלעזַא ןגעקַא תונמחר טימ ךיז טײגַאב רע ןעוו ,(עריײװַא) הריבע
 ,"ןטיזַאר

 סָאד טסָאקעג טָאה סָאד .גנוזייונָא עכעלטייד ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןיז רעטנזױט ןופ ,תוליהק עשידיי רעקילדנעצ ןופ סטוג ןוא בָאה ,ןבעל

 ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ רעטכעט ןוא

 ףױא רעטסיױלק רעװָאכָאטסנעשט ןופ רעקידייטרַאפ סלַא טמירַאב 3

 ןעײמרַא-סגנורעגַאלַאב עשידעווש יד ןגעק ַארוג ַאנסַאי רעד
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* 

 טכַארבעג טָאה (1660:1654) ןלױּפ ןיא המוקת-לובמ עמַאזיורג יד

 ,םיטילּפ עשידיי ןופ עילָאװכ עיינ ַא

 טעטש עשינעילַאטיא ,עשידנעלָאה ,עשישטייד ליפ ןופ ןסַאג יד ףיוא

 -ידיי עטקיליטרַאפ ןופ רעדילג עטמַאזנייארַאפ טגעװַאב סנטָאש יוװ ךיז ןבָאה

 .דרע רעשילױּפ רעד ףיוא תודע עש

 רעשהיה ןָא ,דרָאמ ןוא החיצר ןָא ןפַאה ןליטש ַא טכוזעג ןבָאה ייז

 .עגַאל יד שיגַארט ןוא לָאצ רעייז ןעוועג זיא סיורג .סַאה ןוא האוש

 ןסירעגפיוא זיא ןלױּפ עשידיי עצנַאג סָאד יו ,ןעזעגסיוא טָאה'ס;

 רערָאג רעד רעביא ןגיולפעצ ךיז ןענעז ךעלברעש ענייז ןוא ןרָאװעג

 ,(4 טלטוו

 -לַא :עבַאגסױא ,"קלָאפ ןשידיי ופ עטכישעג-טלעווק : ווָאנבוד (4

 42 טייז ,סערגנַאק רעשידיי רעכעלטלעוו
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 רענרעדאלנ רעד
 רעקיראטסשסיה

 -ךעטנעמ ןצנַאג ןופ לרוג ןופ טייקינייא יד ןענעקרענַא ןזומ רימ;

 עלַא ופ עטכישעג יד ןענעק ןוא ןענרעל ןזמ רימ .ןימ ןכעל

 ."רעקלעפ

 (רעטלָאװ)

 סלַא ,עטכישעג טלעוו ַא ןופ קנַאדעג רעד ףױא טמוק יזזַא;

 ןוא גתרעטנענרעד רעכעלשטנעמלַא ופ קירב עקיטכעמ

 "טפַאטטניירפ

 (רבחמ)





 ךעד ןופ טרובעג דעד
 עיפאדגאיראטסיה רענרעדאמ

 ךרוד זיא'ס ןכלעוו ,געוו רעד גנַאל זיא ןבירשעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא יו

 -לטימ ןוא םוטרעטלַא ןיא .טפַאשנסיװ ַא ןרָאװעג זיא יז זיב עטכישעג יד

 רעד .גנואיױשנָא-טלעוו עזעיגילער יד טשרעהעג קיטכעמלַא טָאה רעטלַא

 טַאטלוזער ַא יוװ ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא סעצָארּפ רעשירָאטסיה רעצנַאג

 סָאד .ןשטנעמ ןוא רעקלעפ ןופ ןבעל ןיא גנושימניירַא רעכעלטעג רעד ןופ

 ןופ ,טייקיסעמצעזעג רעשירָאטסיה ןופ טייקכעלגעמ יד ןסָאלשעגסיױא טָאה

 רעד ןופ טפַארק-ביירט ,עכעלרעסיוא טשינ ןוא ,עכעלרעניא יד ןכוז ןווורּפ

 ?ןריפַארגָאטָאפ, ןיא ןענַאטשַאב זיא גנוביײרשַאב עשירָאטסיה יד .עטכישעג

 םוש ןָא ,ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ ןופ גנוריסקיפרַאפ רעשיגָאלָאנָארכ ןיא

 -עלטפַאשלעזעג רעד ןופ םזינַאכעמ ןיא ןעגנירדניירַא ןופ וװרּפ ןָא ,זילַאנַא

 ,גנולקיװטנַא רעכ

 -סנַאסענער רעד ןיא רעטעּפש ןוא םוטרעטלַא ןיא ןיוש זַא ,תמא

 יד טלעטשעג ,רעקירָאטסיה עקיאעפ ,ענלצנייא ןבָאה (ה"י 1614) הפוקת

 -ָאירָאטסיה עכעלטפַאשנסיװ ַא ןפַאש ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירט עטשרע

 .עיפַארג

 "וק ,טָאדָארעה רעקירָאטסיה ןשיכירג-טלַא ןסיורג ןופ קרעוװ יד ןיא

 -נַאפ ןלײטּפָא ןופ ,קיטירק רעשירָאטסיה ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ףיוא ןעמ

 -ירג-טלַא ןטסערג ןופ קרעװ יד .ןטקַאפ עטלעטשעגטסעפ ןופ קיטסַאט

 עטכישעג יד; טעברַא ןייז לעיצעּפס ןוא ,סעדידיקוט ,רעקירָאטסיה ןשיכ

 -עג ןופ גנושטייטסיוא יד ּפָא ןפרַאװ ,"המחלמ רעזענָאפָאלעּפ רעד ןופ

 .(ןסָארעה) רעטעג-בלַאה ןוא רעטעג ןופ גנושימניירַא רעד ךרוד ,ןשינעעש

 תוביס ןופ טייק עשיטקעלאיד יד "ןּפַאכנָא טריבורּפ סעדידיקוט

 ןטנעמָאמ עלאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ יד טכוז רע ,ןגלָאפ ןוא

 טעטשי-רעדנעל עשיכירג יד ןשיװצ גירק םעד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ
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 ,ייז ןופ עסיוועג ןיא ףמַאק-ןסַאלק םעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רע ,((סילָאּפ)
 ,גנַאג ןכעלטכישעג ןופ ןצעזעג יד ןּפַאכפױא טריבורּפ רע

 עיפַארגָאירָאטסיה רעשיכירג-טלַא רעד ןופ גנוכיירגרעד עטסערג יד
 טימ טסייה סָאד ,גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ) ה"י ןט-2 ןיא ןעוועג זיא
 זיא'ס וװ ,ןשויבילאפ ןופ "עטכישעג ענײמעגלַא יד , (קירוצ רָאי 0
 עשיכירג טעמכ עלַא ןופ גנולקיװטנַא עשירָאטסיה יד טעברַאַאב ןרָאװעג
 זיא םורַא ױזַא .םיור ךרוד טשרעהַאב ,ןײסַאב ןשידנעללטימ ןופ רעדנעל
 ,"ץטכישעג-טלעווק ףירגַאב רעד לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקעגפיוא

 -עג ךיוא ןבָאה ,דָאטעמ ןשירָאטסיה ןכעלטפַאשנסיװ ַא וצ געוו רעד
 ,סויוװַאלפ ףסוי ,טיצַאט : רעקירָאטסיה עשימיור-טלַא עסיורג יד טרעטסַאלפ
 .א .א ךרַאטולפ

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,טייקרעטצניפ ?עכעלטעג; ,עכעלרעטלַאלטימ יד

 רעקיליײה רעד ןופ ןעמַאלפ-ןפיוהרעטייש יד טימ עטכישעג יד ןטכײלַאנג
 עכעלטפַאשנסיװ יד טריזָאמרָאט ןרָאי רעטרעדנוה ףיוא טָאה ,עיציזיווקניא
 .עיפַארגָאירָאטסיה רעד ןופ גנולקיװטנָא

 -יטנַא ,םעיינ ןופ ףירגנָא רעטשרע רעד ,עכָאּפע-סנַאסענער יד טשרע
 -- םוטרעגריב ןרענָאיצולָאװער ןופ -- חוכ ןכעלטפַאשלעזעג ,ןלַאדָאעפ

 -ילױטַאק רעד ןופ טַאטקיד ןקיטסייג ןוא ןשיטילָאּפ ןגעק סױרַא טערט סָאװ

 ,גנורעדנע עקיטכיוו ַא טגנערב ,(1 םזילַאיצנעדיװָארּפ ריא ןגעק ,ךריק רעש

 -ביירט יד טעז סָאװ ,גנובײרשַאב-עטכישעג עשיטסינַאמוה יד ףיוא טמוק'ס
 רעכעלשטנעמ ןיא רָאנ ,ןליו-סטָאג ןיא טשינ עטכישעג רעד ןופ טּפַארק
 ,טעטיוויטקַא

 ילעװַאיקַאמ רענעילַאטיא יד יו ,רעקירָאטסיה-סנַאסענער עסיורג יד

 ןעדָאב ןזיוצנַארפ יד ,ןָאקעב ןוא ןעדמעק רעדנעלגנע יד ,ינידרַאשטניװג ןוא

 ןכוז ןוא עשירעבױלגרעבָא ןוא עלענָאיצַאריא סָאד ּפָא ןפרַאװ ,ןעטנָאמ ןוא

 עכעלקריוו עריא ןיא ,ןײלַא ריא ןיא עטכישעג רעד ןופ גנושטייטסיוא יד

 .ןצעזעג

 ןוא ?סנַארָאלּפ ןופ עטכישעג , ןייז ןיא ילעװַאיקַאמ ףיוא טזייוו ױזַא

 רעכעלטפַאשלעזעעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד זַא ,"ןעגנוטכַארטַאב,

 טפַארק-ביירט יד .רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא גנולקיװטנַא

 גנושימניירַא רעליבַאטס רעד טימ עטכישעג רעד ןופ גנושעטייטסיוא ({

 .טָאג ןופ
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 עלַאיצָאס ןוא ןעיײטרַאּפ ןופ ףמַאק רעשיטילָאּפ רעד זיא עטכישעג רעד ןופ

 םעד ןופ .טכַאמ יד ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ,רעביא ןעמענ עכלעוו ,ןּפורג

 עטקיטעזעגמוא ןוא סערעטניא רענעגייא, :קנַאדעג-טּפיױה ןייז וצ רע טמוק

 ?טעטױװיטקַא רעכעלשטנעמ רעד ןופ טפַארק-ביירט יד ןענייז טייקיריג

 "םונַאגרָא םוװָאנ; ןוא ?טפַאשנסיו רעד ןופ טסערגָארּפ, ןייז ןיא

 ןָאקעב ףָאזָאליפ רעשילגנע רעד ףיוא-טזייו ,(טנעמורטסניא רעיינ רעד)

 -רָאפ רעשיטסַאלָאכס-ךעלכריק רעד ןופ טייקיטשינ ןוא טייקטצענערגַאב יד

 -טנַא רעד ןיא סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןופ טפַארק-ביירט יד טעז ןוא גנוש

 טלָאמ ?עדיטנַאלטַא עיינ יד , קרעוװ ןייז ןיא ,טפַאשנסיוו רעד ןופ גנולקיוו

 ךעלקילג טבעל סָאװ ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןופ דליב שיּפָאטוא ןַא ךיוא רע

 טמירַאב .קינכעט רעד ןופ סערגָארּפ ןטנענַאמרעּפ םעד קנַאד ַא קידרשוי ןוא

 ,"ןסיוו ןבָאה רימ לפיוו ,טכַאמ ליפ ױזַא ןבָאה רימ,, : קנַאדעג ןייז זיא

 ףיוא טזייוו ןעדָאב רעקיטילָאּפ ןוא רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארפ רעד

 ןוא "עטכישעג יד ןענרעלרעד טכייל ןופ דָאטעמ רעד , קרעװ ענייז ןיא

 "רעּפ טריסערגָארּפ טייהשטנעמ יד זַא ,"קילבוּפער רעד ןגעוו רעכיב סקעז;

 ךיוא רעבירעד .ןײלַא עטכישעג יד סָאד טקיטעטשַאב ןטסעבמַא ןוא טנענַאמ

 רע ןוא ,קיטילָאּפ וצ ריפניירַא רעטסעב רעד ,ערעל סלַא עטכישעג יד זיא

 ןופ קורד ןרעטנוא סיורָאפ טייג טפַאשלעזעג יד זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק

 ןופ הביס:טּפיױה יד .טעטיױװיטקַא רעכעלשטנעמ ןוא ןעגנוגנידַאב-רוטַאנ יד

 -ביילג:טשינ רעשימָאנָאקע רעד ןיא רע טעז ןשינערעקרעביא עשיטילָאּפ

 ,ןשטנעמ ןופ (עיצַאיצנערעפיד) טייק

 -טפַאשנסיװ ַא רַאפ עזַאב עטסעפ ַא ןגייל ןטסינַאמוה-רעקירָאטסיה יד

 -וקָאד ןוא םירוקמ עשירָאטסיה .עטכישעג רעד ןופ דָאטעמ-סגנושרָאפ ןכעל

 טשינ .קיטירק ןוא גנושרָאפסױא רעיונעג ַא ןבעגעגרעטנוא ןרעוו ןטנעמ

 ,קידנבעגסָאמ ןענייז ,רעטערטרַאפ ענייז ןוא ןיילַא טָאג טשינ ,ןטעטירָאטיױא

 "ַארַאּפַא עכעלטפַאשנסיװ יד ףיוא טמוק ױזַא .ןזיוורעד יונעג ןרעוו זומ ץלַא

 יד םעלַא רַאפ ,ןענילּפיצסיד-ספליה עשירָאטסיה ךיז ןעלקיװטנַא סע .רוט

 ,ןטירשרָאפ עקישַאר טכַאמ עכלעוו ,עיגָאלָאעכרַא

 .סעיצַאזיליוויצ ןוא ןרוטלוק עטלַא ןשינעפיט-דרע יד ןופ סױרַא טסייר יז

 ,םיטבש ןוא רעקלעפ ענעדנוװשרַאפ ןופ טפירש רעד טימ ךיז טנעקַאב ןעמ

 -ָאנָאמ ןוא רעכיב זיולב טשינ ןיוש ןגיל רעקירָאטסיה ןופ טַאטשרַאװ ןפיוא

 -לקעלפ ןוא ןפילגָארעיה טימ ןסוריּפַאּפ עכעלמיטרעטלַא ךיוא רָאנ ,סעיפַארג
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 ןוא רעשיפָאזָאליפ ,רעשירַארעטיל רעד ןיא ןײרַא טגנירד ןעמ .טפירש

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטנַאקַאבמוא ,רעטלַא רעד ןופ גנופַאש רעכעלטּפַאשנסיװ

 -סיה םעד ןרירוװַאטסער וצ יונעג ידכ ,טשרָאפ ,טריזילַאנַא ,טכיילגרַאפ ןעמ

 .עטכישעג רעד ןופ גנַאג ןשיטקַאפ םעד ,תמא ןשירָאט

 -סיה רעכעלטפַאשנסיװ ַא רַאפ טנעמַאדנופ רעד טגיילעג טרעוו ױזַא

 יד ןינב רעייז ןעיוב ןעמונעג עטשרע יד ןבָאה םיא ףיוא. עיפַארגָאירָאט
 רעטייווצ רעד ןופ ,הפוקת-"גנורעלקפיוא ןוא טכיל; רעד ןופ רעטסייג עסיורג

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 טפלעה
 ןופ קנַאדעג םעד ףיט ןוא טסיירד טקורעגסױרַא עטשרע יד ןבָאה ייז

 ינַאװָאשזד רעטנרעלעג רעשינעילַאטיא רעד .טייקיסעמצעזעג רעשירָאטסיה

 ןלעטשוצרָאפ וװרּפ ןטשרע םעד "ערעל עיינ יד, קרעוו ןייז ןיא טכַאמ ָאקיװ

 ןפרָאװעגרעטנוא זיא סָאװ ,סעצָארּפ סלַא טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג יד

 יד זַא ,עיצּפעצנָאק רעד טימ טמוק רע .ןצעזעג עוויטקעיבָא עגנערטש

 .רעביא ךיז טרזח ץלַא וװ ,דָאר ןקידנפיול ַא וצ ךעלנע זיא עטכישעג

 א

 ןעמוקעג ,"תלהק רפס , ןייז ןיא ,ךלמה המלש ךָאנ זיא ןסייוו רימ: יו -

 רעטנוא סעיינ ןייק ָאטשינ) "שמשה תחת שדח ןיא; גנולעטשטסעפ רעד טימ

 -עג ןיא טשינ ןעגנַאגעג רעבָא זיא םיא ."ןעוועג ןיוש זיא ץלַא; (ןוז רעד

 ןכעלשטנעמ ןופ לפייווצ ןיא ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ליצ ןיא רָאנ ,עטכיש

 ,טעשזדנַאלב ןוא טכוז סָאװ ,טסייג ןכעלשטנעמ ןופ לפייווצ ןיא ,ןבעל

 ,טביולג ןוא טלפייווצ

 לַאנובירט רעטסכעה רעד עכלעוו רַאפ ,"רערעלקפיוא , עשיזיוצנַארּפ יד

 ןיא טייקיסעמצעזעג עשירָאטסיה יד טכוזעג ןבָאה ,לכש רעד ןעוועג זיא

 קידנריציפיטנעדיא ,רוטַאנ ןוא שטנעמ ןופ גנוקריווסיוא רעקיטייזנגעק רעד

 .עטכישעג רעד ןופ ןצעזעג יד טימ ןצעזעג-רוטַאנ יד

 טסיירד רעבָא רע טָאה ,קנַאדעג םעד ןופ טייקטצנערגַאב רעד ץָארט

 -רָאפ עשיגָאלָאעט -שיטסַאלָאכס עכעלרעטלַאלטימ עצנַאג יד ןפרָאװעגּפָא

 עכעלטעג עכעלריטַאנרעביא ןופ טקודָארּפ סלַא ,עטכישעג רעד ןופ גנולעטש

 ,זָאלפליה ןענייז רעקלעפ ןוא ןשטנעמ עכלעוו ןגעק ,תוחוכ

 ןוא יירפ ןריובעג ןרעוו ןשטנעמ עלַא זַא החנה רעד ןופ קידנעײגסױרַא = |

 סָאד ןענייז ,רַאבליײטעצמוא ןענייז טייהכיילג ןוא טייהיירפ זַא ןוא ךיילג
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 רעד ןופ גנופַאש יד רעטלָאװ טרעדָאפ ,רעקלעפ ןוא רעגריב עלַא ןופ טכער

 "ינייא יד ןענעקרענַא ןזומ רימ , :עטכישעג רעכעלשטנעמלַא ,רענײמעגלַא

 יד ןענעק ןוא ןענרעל ןזומ רימ .ןימ ןכעלשטנעמ ןצנַאג ןופ לרוג ןופ טייק

 ."רעקלעפ עלַא ןופ עטכישעג

 ןוא "גנורעלקפיוא ןוא טכיל, ןופ רעגערט רעשישטייד רעסיורג רעד

 ןוא םערוטש , גנוטכיר-רוטַארעטיל רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רָאטַאיציניא

 רעד רעביא ןעקנַאדעג , קרעוװ ןייז ןיא טלקיװטנַא ,רעדרעה ןַאהַאי ,"גנַארד

 ,ןשירָאטסיה ןופ עיידיא יד ,"עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ עיּפָאזָאליפ

 ןופ ףמַאק ןופ געוו ןפיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ שרַאמסיורָאפ ןקיסעמצעזעג

 םענײמעגלַא ןוא רשוי ,ןוז ֹוצ רעכעה ןוא רעכעה ץלַא רדסכ , רעבָא ,ןצַאזנגעק

 ?"קילג

 ,הפוקת-"גנורעלקפיוא, רעד ןופ ףָאזָאליפ רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד

 עימעדַאקַא-טפַאשנסיו רעד ןופ רַאטערקעס רעכעלגנעלסנבעל ,עסרָאדנַאק

 זיקס ַא,, ךוב ןייז ןיא ףיוא טזייוו ,עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ רעטעברַאטימ ןוא

 רעד ןופ גנַאג רעד זַא ,"עטכישעג רעד ןיא סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןגעוו

 "ירעדינ ןופ סעצָארּפ רעויסערגָארּפ ַא זיא ,עטכישעג רעד ןיא טייהשטנעמ

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעמרָאפ ערעכעה וצ ערעק

 -ייו ַא זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ביױהנָא ןוא ןט-18 ףוס ןופ הפוקת יד

 -טלעוו רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא שרַאמסיױרָאפ רעקיטכעמ רעקידרעט

 .ןענילּפיצסיד-ספליה עריא עלַא ןוא עטכישעג ןופ ךיוא אליממ ,טפַאשנסיוװ

 עטמירַאב יד ןשינעפיט-דרע יד ןופ ןבָארגעגסױא ןרעוו דנַאלנכירג ןיא

 ,(ירטסַאק עקיטציא יד) יפלעד טָאטש רעד ןיא ןעלּפמעט םוטרעטלַא ןיא

 ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,סַאנרַאּפ טָאטש-גרַאב רעטמירַאב רעד ןופ סנסופוצ

 רעד ןופ רעצישַאב ,ָאללָאּפַא טָאג םעד ןוא סעזומ יד ןופ טרָא-ץיז סָאד סלַא

 לוקַארָא רעטמירַאב רעד ךיוא ןעוועג זיא יפלעד ןיא .טפַאשנסיוװ ןוא טסנוק

 ,ָאללָאּפַא ןופ (רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןופ לרוג םעד ןגָאזסיורָאפ ןופ טרָא)

 ןעגנולייוורַאפ "עשיאייטיפ, עטמירַאב יד ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ טרָאד

 יד ןבָאה תואובנ עריא ,ןיטעּפָארּפ סָאללָאּפַא ןעוועג זיא עיטיּפ) .םיא דובכל

 .(עטריסערעטניארַאפ יד ןבעגעגרעביא רעטסירּפ

 טפַאשנסיװ רעד ןבעגעג ןבָאה יעּפמָאּפ ןיא ןעגנובָארגסיױא עקיזיר יד

 ,םוטרעטלַא ןשימור ןופ עטכישעג יד ןענרעלרעד וצ ,ןלַאירעטַאמ עכייר

 -ןיילק ןיא ןגָאלָאעכרַא יד טכַאמעג ןבָאה ןעגנוקעדטנַא עקיטכיוו

 -טלַא רעד ןופ ןרעטנעצ-רוטלוק ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא ןענייז'ס וװ ,עיזַא
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 ןוא טעלימ טעטש-סלדנַאה עקילָאמַא יד ןיא רוטלוק רעשינָאי ,רעשיכירג

 ,זעפע

 רעטשרע רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשיגָאלָאעכרַא עטסטמירַאב יד וצ

 עסיורג ייווצ יד ןופ ןטַאטלוזער יד ןרעהעג טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה

 יד ןענופעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,דלעפנרָאד ןוא ןַאמילש עטנרעלעג עשישטייד

 ,רוטלוק רעשיאעגע רעד ןופ ןרעטנעצ -- סניריט ,ןעקימ ,עיָארט ןופ ןעניאור

 סע רעכלעוו ןגעו ,המחלמ רעשיכירג-שינַאיָארט רעד טימ ענעדנוברַאפ

 ."עדַאיליא , רעטמירַאב ןייז ןיא רעמָאה ןבירשעג טָאה

 -ָאזעמ ,ןטּפיגע ,עיריס ,עיקינעפ ןיא ןעגנובָארגסיױא עשיגָאלָאעכרַא יד

 םעיינ ןכייר ַא ןעגנערב ,(עיריסַא) רושַא (עינָאליבַאב) לבב ,עימַאטָאּפ

 יד ןופ עטכישעג רעד רעביא ןטעברַא סָאװ ,רעקירָאטסיה רַאפ לַאירעטַאמ

 .חרזמ ןלעטימ ןוא ןטנעָאנ ןופ רעקלעפ יד ןופ ןרוטלוק ערעטלע

 -עמוש טלעוו רעד ןיא עטסטלע יד טקעדטנַא ךיוא טרעוו טייצ רעד ןיא

 -ַאב ךיוא ,הכולמ-טָאטש יד ,רעטנעצ-טּפיוה ריא טימ ,עיצַאזיליוװיצ עשיר

 ,(2 ך"נת ןיא גנונָאמרעד ריא ןופ טמיר

 ךיוא טָאה ,ןרוטלוק ןוא סעיצַאזיליוװיצ עטלַא יד ןופ זיירק םעד ןיא

 עלַאסָאלָאק יד ןבָאה רעבירעד .קלָאפ-לארשי סָאד ןפַאשעג ןוא טבעלעג

 "ירָאטסיה יד ןרעטיירבוצסיוא טכעלגעמרעד ןעגנוקעדטנַא עשיגָאלָאעכרַא

 יז ןדיי ןופ עטכישעג רעטלַא ןוא רעטלַארוא רעד רעביא ןעגנושרָאפ עש

 ךיוא טַאטשרַאװ ןכעלטפַאשנסיו םעד טריזינרעדָאמ ןוא טרעכיײרַאב ןבָאה

 ,רעקירָאטסיה ןשידיי ןופ

 -ָאלָאק ןרָאװעג זיא טפַאשנסיוװ עשירָאטסיה יד ,עיפַארגָאירָאטסיה יד

 ןופ רעניווונייא -רָאפ עשיטימעס-טשינ יד ןעוועג ןענעז ןרעמוש יד 0

 .עטסטלע יד וצ טרעהעג ךַארּפש רעייז .םוטרעטלַא ןטייוו ןיא עימַאטָאּפָאזעמ

 רעיינ רעד רַאפ טנזױט-רָאי ןט-4 ןיאנ רָאי טנזױט סקעז טלייצ טסנוק רעייז

 סעוטַאטס ענרענײטש ,ןעלּפמעט ןוא ןצַאלַאּפ עלופטכַארּפ .טגנונעכער-טייצ

 ןענופעגּפָא ןענייז סָאו ,רעבליז ןוא דלָאג ןופ ןעגנוטעברַאסיוא ,רעדליב טימ

 -ירעמושש רעד וצ .רעניווונייא יד ןופ ַאווינ-רוטלוק ןכיוה םעד ןזייוו ,ןרָאועג

 .חרזמ ןלעטימ ןופ רעקלעפ עלַא ןדנובעגנָא ךיז ןבָאה רוטלוק רעש
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 טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ עיינ טימ טרעכײרַאב לָאס

 -ַאב עקיטציא זיב עצנַאג יד ןפרָאװעגּפָא לָאמטּפָא רָאנ ,טצנעגרעד זיולב

 .רעדנעל ןוא רעקלעפ ןופ גנַאג-עטכישעג םעד ןופ ,גנוטכייל

 -רָאפ ענייז ,רעקירָאטסיה ןופ טַאטשרַאװ רעד טיינַאב טרעוו םורַא ױזַא

 ןייז .םירוקמ עקיטכיוו ,עיינ ןופ ףָאטש ןקיזיר ַא ףיוא טציא ןריזַאב ןעגנוש

 ןוא עיפַארגָאעלַאּפ עטלקיװטנַא יד .ךיז טריזינרעדָאמ טעברַא ןופ קינכעט

 "רוא ןופ טלַאהניא םעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ םיא ןביולרעד (2 קיפַארגיּפע

 -טלַא טימ ,בתכ-לקעלפ ןשינָאליבַאב ןטימ ,ןטפירשפיוא ןוא םיבתכ עטלַא

 ,טפירש-ןילק ןשיאיידַאקַא ןוא ןשירעמוש ןטימ ,ןפילגָארעיה עשיטּפיגע

 ך"נת ןופ ךַארּפש רעלעניגירָא רעד טימ ןוא טירקסנַאס ןשידניא-טלַא ןטימ

 טימ -- ןלָאטסָאּפַא עכעלטסירק עטשרע יד ןופ ךיוא יװ ,םיאיבנ יד ןוא

 .ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא עשיאערבעה

 ,(6 עיפַארגָאנטע ,(5 עיפַארגָאּפָאט ,({קיטַאמזימונ עטרעכיירַאב יד

 לעלַארַאּפ ,ןטפַאשנסיוו-ספליה עשירָאטסיה ערעדנַא ןוא (7 עיגָאלָאטנַאעלַאּפ

 עשירָאטסיה יד ןביג ,םירוקמ עשירָאטסיה ןופ עיצַאקילבוּפ-ןסַאמ רעד טימ

 .עזַאב עכעלטפַאשנסיװ עטסעפ ַא ןעגנושרָאפ

 ןשירָאטסיה ןגנערטש ןופ לוש ןוא גנוטכיר עטמירַאב יד ףיוא טמוק'ס

 רעשישטייד רעכעלרעגריב רעסיורג רעד זיא רעינָאיּפ ריא .םזיוויטקעיבָא

 16 יד :קרעװ עטמירַאב יד ןופ רבחמ ,עקנַאר דלָאּפָאעל ,רעקירָאטסיה

 "ייטזש ףױא ןטפירשפיוא עכעלמיטרעטלַא יד טשרָאפ סָאװ ערעלַא 6

 .קימַארעצ ןוא ןייב ,לַאטעמ ,רענ
 .ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה סלַא ןלַאדעמ ןוא תועבטמ ןגעוו ערעל יד (4

 ןופ ןטפַאשנגיא יד ןלעטשטסעפ ןוא ןשרָאפ טימ ךיז טמענרַאפ 5

 2 | | .ןטנגעג

 טריציפיסַאלק ןוא טשרָאפ סָאװ ,טּפַאשנסיוו-ספליה עשירָאטסיה ַא 6

 עקיטסיג ןוא עכעלטּפַאשלעזעג ,עלעירעטַאמ ,קיפיצעפס רעיײז ,רעקלעפ

 יו .רוטלוק

 ןופ ןסקיוועג ןוא תויח טנרעלרעד ןוא טשרָאפ סָאװ טפַאשנסיװ ַא 0

 ןופ ןטייצ ענעדישרַאּפ ןיא טסייה סָאד ,תופוקת עשיגָאלָאעג ענעגנַאגרַאפ

 ריא ןופ ןעגתרעדנע ענעדישרַאפ ייב ,טענַאלּפ רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד

 .יובעג
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 -רָאי 4 עטצעל יד ןיא ןטסּפױּפ עשימיור יד; ;"עטכישעג-טלעוו" עקידנעב
 .ערעדנַא ןוא "טרעדנוה

 ןשיטירק ןופ דָאטעמ םענרעדָאמ ןופ רעפעש יד ןופ רענייא זיא עקנַאר

 ,טייקיטכיר רעייז ןלעטשטסעפ ןוא ןריזילַאנַא ןופ ,םירוקמ וצ גנַאגוע

 ןופ) (8ןטסיױװיטיזָאּפ-רעקירָאטסיה רענַאקירעמַא ןוא עשילגנע יד

 טכערּפמאל ,רעפיירד ,ןירג ,לקָאב ,(ה"י ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ רע
 ןשירָאטסיה ןוא ןשיטסיטַאטס םעד ,דָאטעמ-סגנושרָאפ םעיינ ַא ןָא ןדנעוו

 טייקיסעמצעזעג רעוויטקעיבָא ןופ קנַאדעג םעד ןקידיײטרַאפ ייז .ךיילגרַאפ

 -טיונ ןוא טייקכעלגעמ יד ןוא גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא

 .יז ןענרעלרעד ןופ טייקידנעוו

 ןירג ןָאשזד טסיױװיטיזָאּפ-רעקירָאטסיה רעד טָאה ,ליּפשייב םוצ ױזַא

 עלַאסָאלָאק יד ןזיוועגפיוא "קלָאפ ןשילגנע ןופ עטכישעג יד , ךוב ןייז ןיא

 -גנע ןופ גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןיא ףמַאק-ןסַאלק ןופ גנוטיידַאב

 ןענרעלרעד םייב סקרַאמ טציטשעג ךיז טָאה קרעוװ ךיוא םעד ףיוא ,דנַאל

 ,דנַאל םעד ןופ עטכישעג יד
 טסיוועידעמ .ל ירנַאה טסיוויטיזָאּפ-רעקירָאטסיה רענַאקירעמַא רעד

 -נעמַאדנופ ןייז ןיא ףיוא טזייוו (רעטלַאלטימ םעד ןשרָאפ ןופ טסילַאיצעּפס)

 ןפיוא "רעטלַאלטימ ןיא עיציזיוקניא רעד ןופ עטכישעג יד; קרעװ לַאט

 -ַאק רעד ןופ טייקיטעט יד ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאטקַאפ ןקיזיר ַא ןופ ךמס

 םעד ןטלַאהנייא ןופ גנוטכיר רעד ןיא םוטנטסּפוּפ ןוא ךריק רעשיליוט

 ןכעלרעדיוש ןוא טלַאװעג טימ ,טייקיסעמצעזעג ןייז ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה

 ,רָארעט

 "ילָאּפ ןופ גנולקיװטנַא יד ךיוא זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןרעוו ףרַאד'ס

 םעיינ ַא טנכייצעג ןבָאה הפוקת רעד ןיא קנַאדעג ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיט

 ,טפַאשנסיװ עלַאיצָאס עקיטכיוו סלַא עטכישעג ֹוצ גנַאגוצ

 סעצָארּפ ןשירָאטסיה ןופ טפַארק-ביירט יד זַא ,ףיוא טזייוו ןָאמיס-ןעס

 רעד ןופ עטכישעג רעד ףיוא סָאד ט/זייװַאב רע .ףמַאק-ןסַאלק רעד זיא

 טרילומרָאפ ןטקַאפ ןוא ןזייװַאב ןופ ךמס ןפיוא .עיצולָאװער רעשיזיוצנַאופ

 -קַארַאכ ןוויסערגָארּפ ןוא טייקידנעווטיונ רעשירָאסטיה ןופ קנַאדעג םעד וע

 ןופ הטיש רעשיפָאזָאליפ רעד ףױא טציטשעג ךיז ןבָאה עכלעו 668

 -ָאיצָאס ןשילגנע ןוא טנָאק (םזיוויטיזָאּפ ןופ רעפעש) גָאלָאיצָאס ןשיזיוצנַארפ

 .רעסנעּפס גָאל
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 -טפַאשלעזעג ריא ךרוד ענעפַאשעג ןוא הפוקת רעשירָאטסיה רעדעי ןופ רעט

 -םוטנגייא יד ןופ טקודָארּפ ַא ןענייז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עשיטילָאּפ-ךעל

 .ןעמרָאפ

 םעד טפַאש לעגעה רעטנרעלעג ןוא ףָאזָאליפ רעשישטייד רעסיורג רעד

 עלַא ףיוא ךיז קידנציטש ןוא "עטכישעג רעד ןופ עיפָאזָאליפ יד , ףירגַאב

 וװרּפ ןטסערג םעד רע טכַאמ טפַאשנסיװ רענרעדָאמ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד

 ןלעטשטסעפ ןוא עטכישעג רעד ןופ םזינַאכעמ םעד ןיא ןעגנירדניירַא ןופ

 ןיא ןעגנורעדנע עכעלרעהפיואמוא יד ןופ טפַארק-ביירט עכעלרעניא יד

 .טייהשטנעמ רעד ןופ גנַאג ןשירָאטסיה

 קנַאדעג םעד לּפַאטש ןטסכעה םעד ףיוא ןביוהעגפיוא שיטקַאפ טָאה רע - |

 רעשירָאטסיה רעד ןגעוו ,ה"י ןט-18 ןופ "רערעלקפיוא, עסיורג יד ןופ

 ,סָאד רעבָא ,סערגָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג ןטנענַאמרעּפ ןוא טייקיסעמצעזעג

 עכעלטפַאשנסיװ יד לָאמ ןטשרע םוצ זיא יינ ןוא םיא ייב לעניגירָא זיא סָאװ

 רעוויסערגָארּפ רעד .עטכישעג רעד ןופ קיטקעלַאיד רעד ןופ גנודנירגַאב

 עכעלטפַאשלעזעג ערעכעה וצ ערעקירעדינ ןופ שרַאמסיורָאפ רעשירָאטסיה

 עכעלטפַאשלעזעג ןופ ,ןצַאזנגעק ןופ ,ףמַאק ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא ןעמרָאפ

 -יינ טימ ןעמרָאפ עטבעלענּפָא ןופ ,םעיינ ןטימ ןטלַא ןופ ,ןּפורג ןוא ןסַאלק

 .ענעמוקעגפיוא

 זַא ,טקנוּפדנַאטש ןופ סױרַא לעגעה טייג "רערעלקפיוא , יד יו טקנוּפ

 רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא ןוא עטכישעג רעד ןיא טשרעה "לכש; רעד

 טירט ןשיטסילַאעדיא ןַא רעבָא טכַאמ רע .קידלכש זיא עטכישעג

 -עגרָאפ זיא סָאװ ץלַא ןזַא ,ריפסיוא םוצ טייגרעד ןוא רעטייוו

 -שטנעמ רעד ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ,ןגנַאל םעד ןיא ןעמוק

 גנַאג ןויסערגָארּפ ןכעלרעהפיואמוא ןופ קורדסיא רעד זיא ,טייה

 -רעטניא ךיא רעכירעד .ןעמרָאפ ערעכעה ץלַא וצ "לכשי-טלעווק ןופ

 ,"טייקיסעמצעזעג עקידלכשק סלַא ,ןצעזעג עשירָאטסיה יד רע טריטערּפ

 "עג יד זַא ,ריפסיוא םוצ רֶע טמוק ךיוא רעבירעד .לכש ןופ ןצעזעג רעדָא

 -ָארּפ רעשירָאטסיה רעד ,טייהשטנעמ רעד ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ עטכיש

 -ָאסבַא , רעד ןופ ןעמרָאפ ערעכעה סלַא וצ גנוגעװַאב עקיבייא יד זיא ,סעצ

 "רעּפ טעברַא ןוא טריטסיזקע סָאװ ,"לכש-טלעוו; ןופ רעדָא ,עיידיא רעטול

 .ןשטנעמ ןופ קיגנעהּפָא טשינ ,טנענַאמ

 ןטייז עקידלכש-טשינ עקַאט ,עכַאװש יד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ
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 -סיה יד טרעכיירַאב ךעלנייועגרעסיוא רע טָאה ,עיצּפעצנָאק סלעגעה ןופ

 .ןריזילַאנַא ןוא ןשרָאפ ןופ קידָאטעמ עשירָאט

 לא
5 

 קיטקעלַאיד רעד ןגעוו ןלעגעה ןופ קנַאדעג םעד ןבָאה ןסייוו רימ יו

 -ָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ רעקיטערָאעט יד טּפַאכעגפיױא עטכישעג רעד ןופ

 -עגלַא סָאד טרילומרָאפ עטשרע יד ןבָאה ייז .סלעגנע ןוא סקרַאמ ,םזיללַאיצ

 ןופ ץעזעג סלַא ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ץעזעג עניימ

 .ןעגנואיצַאב-ריצודָארּפ יד טימ ןטפערק:ריצודָארּפ יד ןופ טייקימיטשנייא

 ןריצודָארּפ עכלעוו ,ןשטנעמ ןפַאש עטכישעג יד זַא ,ןזיוועגפיוא ןבָאה ייז

 ןריטסיזקע טשינ ןעק טפַאשלעזעג יד עכלעוו ןָא ,רעמיטכייר עלעירעטַאמ

 ,(ןטרעוו-רוטלוק ןוא ןעגנוניווו ,רעדיילק ,ןסע)

 ַא ,םעלַא רַאפ ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג יד זיא ךיוא רעבירעד

 יד ןענייז סָאװ ,ןטרעוו עלַא ןופ רעפעש יד ,ןסַאמ-סטעברַא יד ןופ עטכישעג

 ,תופוקת עשירָאטסיה עלַא ןיא טפַארק-ריצודָארּפ עטסכעה

 יד טסייה סָאד ,םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןופ זילַאנַא ןַא זַא ,רָאלק

 -קיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןצעזעג יד ןגעוו ערעל עשיטסיסקרַאמ

 "יפא ,ןעמ ףרַאד ןלעטשטסעפ רעבָא ,גנולדנַאהּפָא עלעיצעּפס ַא טרעדָאפ ,גנול

 זיא דָאטעמ-סגנושרָאפ רעשיטסיסקרַאמ ,רעיינ רעד זַא ,ךעלכעלפרעביוא ול

 ןופ רעקירָאטסיה עכעלרעגריב עויסערגָארּפ ליפ ןופ ןרָאװעג טריטּפעצקַא

 .ןעגנוטכיר ןוא ןלוש ענעדישרַאפ

 כא 8
3 

 טקודָארּפ סלַא עיפַארגָאירָאטסיה רענרעדָאמ רעד ןופ םוקפיוא רעד

 רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןופ גנולקיװטנַא רעשימרוטש רענײמעגלַא רעד ןופ

 סָאװ ,ה"י ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןיא טפַאשנסיוװ

 -רעּפ םעיינ ַא רעשרָאפ-עטכישעג ןוא רעקירָאטסיה םעד רַאפ ןפַאשעג טָאה

 עכייר ףיוא עטריזַאב ,ןדָאטעמ-סגנושרָאפ עיינ ,טַאטשרַאװ ןטרינָאיצקעפ

 רענרעדָאמ רעד ןופ טרובעג רעד ןעוועג זיא ,ןטנעמוקָאד ןוא םירוקמ

 | .עיפַארגָאירָאטסיה

 רעבירעד .עשידיי יד ךיוא ,רעקירָאטסיה עלַא ןעמונעגמורַא טָאה יז

 רעבלעז רעד ןופ טקודָארּפ ַא עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי ענרעדָאמ יד זיא

 .ה"י ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ --- הפוקת
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 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעײגרָאפ יד
 גנושרָאפ-עטכישעג

 -רעדָאמ רעד ןופ טרובעג םעד ףיוא טָאה ןזיוועגפיוא ןיוש בָאה ךיא יו

 טקריװעג ,רענײמעגלַא רעד ףיוא יװ ױזַא ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רענ

 ןט-19 ןיא טפַאשנסיוו רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןופ גנולקיװטנַא עקישאר יד

 .טרעדנוהרָאי

 רעקירָאטסיה ןרַאפ עקיטכיוו עכלעזַא ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַאסָאלָאק יד

 ,.דנַא ןוא עיפַארגָאנטע ,עיגָאלָאּפָארטנַא ,עיגָאלָאעכרַא יו ,סערעל-ספליה

 ןוא ןרוטלוק ענעדנווושרַאפ ןוא עקידעבעל ןופ רעשרָאפ םעד ןענעּפָאװַאב

 םעיינ ןוא ןטקַאפ ןופ לַאירעטַאמ ןרַאבטיײרטשמוא ןַא ןיא סעיצַאזיליוװיצ

 ,דָאטעמ

 ַא וצ טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןעלּפַאטש יד טימ ןענעקַאב ךיז רימָאל

 .גנוביירש-עטכישעג רעשידיי רעכעלטפַאשנסיװ

 -עלקפיוא רעד ןופ גנוטיידַאב ערענָאיצולָאװער יד טָאה ןסייוו רימ יו

 "נוהרָאי ןט-18 ףוס ,עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ עכיירגיז יד ןוא הפוקת-גנור

 רעד ןופ קיטסַאלָאכס רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ ןטייק יד ןסירעצ ,טרעד

 עטנכיײצעגנָא ןוא סעמגָאד ענעגנוווצעגפיוא עריא טימ ,ךריק רעשילױטַאק

 .קנַאדעג ןכעלשטנעמ ,ןעיירפ ןרַאפ ןצענערג

 -עגּפָא רעד ןופ רעמרוטש יד ,ןטסידעּפָאלקיצנע ןוא רערעלקפיוא יד

 רעיינ ַא רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ ןבָאה ,גנונעדרָא רעלַאדָאעפ ,רעטבעל

 .עיצולָאװער-רוטלוק

 ןוא ,טפַאשנסיװ וצ עביל רעשינָאטַאלּפ ןיא טשינ ןעגנַאגעג זיא'ס

 ,ןריקנַאב ,םירחוס יד -- םוטרעגריב עכיירגיז סָאד .טסנוק םשל טסנוק

 ,רוטַאנ רעד ןופ ןעגנושרָאפ עכעלטנירג טפרַאדעג טָאה -- רעלעירטסודניא
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 -רַאפ ַא ,ןענישַאמ-בעוװ ןוא-ףמַאד עיינ ןעיוב וצ ידכ ,דרע ןוא למיה ןופ

 ץטצריקרַאפ עיינ ,רעסַאװ ןוא השבי רעד ףיוא טרָאּפסנַארט ןטרעלענש

 -טלעוו עלַא ןיא קרעמיץַאזּפָא ןוא רעדנעל-דלָאג יד וצ ןכַאילש-סלדנַאה

 -ַאלומוקַא-לַאטיּפַאק עטרעלענשרַאפ ַא וצ געוו רעד ןעוועג זיא סָאד ,ןלייט

 .רעמיטכייר ןוא םיחוור עקיזיר וצ ,עיצ

 -לעזעג ןופ טייקיסעמצעזעג יד טקיטעטשַאב סָאד טָאה שינגָאלָאיצָאס

 עשימָאנָאקע) ןעגנואיצַאב-ריצודָארּפ עיינ יד -- שרַאמסיורָאפ ןכעלטפַאש

 "וקעגפיוא יד ןופ גנולקיװטנַא רעלענש רעד ןעניד טפרַאדעג ןבָאה (עזַאנ

 ,ןטפערק-ריצודָארּפ עיינ ענעמ

 -ךשוח רעכעלרעטלַאטימ רעד ןופ גנורעטשעצ יד טרעדָאפעג טָאה סָאד

 -שטנעמ ,ןעיירפ ןרַאפ קערש ןוא (1 ?המכח-לזייא רעקילייה , ריא טימ טָאטש

 ןשינמייהעג יד זיולב טשינ ןייגרעד וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,קנַאדעג ןכעל

 סָאד ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ךיוא רָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ

 -נעד רעכעלטלעוו רעד ןעמענרַאפ טזומעג טציא טָאה בר ןוא חלג ןופ טרָא

 | | ,רעטנרעלעג ןוא רעק

 לא +
= 

 ןעמענ ,םיליכשמ יד ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל, ןופ רעגערט עשידיי יד |

 רַאפ טייהכיילג ןוא טייהיירפ ןופ קנַאדעג-רעטלָאװ םעד שיטסַאיזוטנע ףיוא

 טייקידנעווטיונ יד רעבירעד ןוא לרוג רעייז ןופ טייקינייא ןופ ,רעקלעפ עלַא

 -לַא ןופ קירב עקיטכעמ סלַא ,עטכישעג-טלעוו ענײמעגלַא ןַא ןביירש ןופ

 ,טפַאשטניירפ ןוא גנורעטנענרעד רעכעלשטנעמ

 ןופ טקודָארּפ רעויטקעלָאק ַא זיא רוטלוק עכעלשטנעמ יד ביוא ןוא

 ןדעי ןיא רעגריב עכיילג ןוא עיירפ ןרעוו ןדיי ךָאד ןפרַאד ,רעקלעפ עלַא

 ,עיפָאזָאליפ רעכעלשטנעמ רעד וצ ןגָארטעגיײב "סעּפע , ךָאד ןבָאה ייז .דנַאל

 -סיאעטָאנָאמ רעייז .תורוד ןופ ךשמ ןיא טפַאשנסיװ ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל

 -טלעוו עטסערג 3/יד רַאפ עזַאב יד ןרָאװעג ךָאד זיא גנואיושנָא-טלעװ עשיט

 ןופ ןּפיצנירּפ עשיטע יד .(םַאלסיא ןוא םוטנטסירק ,םזיאַאזָאמ) סעיגילער

 ָאנַאדרָאשזד ףָאזָאליּפ ןשינעילַאטיא ןסױרג ןופ קורדסױא ןטױל (1

 ' .עיציזיוקניא רעד ךרוד טנערברַאפ ,ָאנורב

00 



 -לַארָאמ ערעטעּפש עלַא ךרוד ןרָאװעג טריטּפעצקַא ךָאד ןענייז לביב רעייז

 | ,ןעמעטסיס

 ןריזיאעּפָאריײא ןוא ןרימרָאפער וצ ןבערטש סָאװ ,רעגערט-הלכשה יד

 יד וצ ןָא ןדניב ,ןבעל עשידיי ,עטרילָאזיא ,עזָאלטכער ,ענענַאטשעגּפָא סָאד

 ,ָארעדיד טסידעּפָאלקיצנע ןשיזיוצנַארפ ןסיורג ןופ ןעגנוזייונָא ןוא ןעקנַאדעג

 ןשיטילָאּפ םעד ןרימרָאפ וצ ןפָאװ רעקיטכעמ ַא ןייז ףרַאד עטכישעג זַא

 ,קלָאפ ןופ גנואיצרעד ןוא ןייזטסוװַאב

 "וקת עלַא ןיא ,ןבעל ןכעלשטנעמ ַא רַאפ ףמַאק רעטנענַאמרעּפ רעד

 רעד ןגעק קיטירק עקידנרעטעמשעצ ַא ךָאד זיא ,עטכישעג רעד ןופ תופ

 -רעטנוא ןוא ןטָאּפסעד ןופ טכַאמ "רעכעלטעג; ןוא שינרעטצניפ רעקיליײה

 .רעקירד

 -פיוא , ןשיזיוצנַארפ ,ןסיורג ןופ קנַאדעג םעד ףיוא ןעמענ םיליכשמ יד

 ןוא טפַאשנסיװ עצנַאג יד טריציפיסַאלק רעכלעוו ,רעבמַאלַא'ד "רערעלק

 -ינַאמוה יד; -- ערעל ןייא ןיא טסנוק ןוא קיגָאל ,עטכישעג טקינייארַאפ

 | ."שטגעמ ןגעוו ערעל ערַאט

 "רעגערט-טכיל, רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד יוװ ,ףיוא ןזייוו יז

 -נעמ ןופ ןטייקכעלגעמ-סגנולקיװטנַא עטצענערגַאבמוא יד זַא ,(2 עסרָאדנָאק

 -כישעג רעד ןופ (טפַארק-ביירט יד) "גרוימעד , רעד ןענייז קנַאדעג ןכעלשט

 זיא רעטייוצ רעד וצ הפוקת רעשירָאסטיה ןייא ןופ גנַאגרעביא רעד .עט

 .ץנעגילעטניא ןוא טסייג ןכעלשטנעמ ןופ סערגָארּפ ןופ טקודָארּפ ַא

 -גנורעלקפיוא רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןענייז ןסייוו רימ .יוװ

 -שטייד ןיא ץנעגילעטניא עכעלרעגריב ,עשידיי יד ןעוועג (הלכשה) הפוקת

 ןיא ןָאסעלדנעמ השמ ,ףָאזָאליפ ןוא ןטנרעלעג ןטמירַאב םעד טימ ,דנַאל

 ,ץיּפש רעד

 ןבעל עשידיי ענענַאטשעגּפָא סָאד ןריזינרעדָאמ ןופ םַארגָארּפ רעייז

 ,ףָאזָאליפ רעשיזיוצנַארפ (1794:174) עסרָאדנַאק ןאוטנַא ןַאעז 2

 "נָאק ןרענָאיצולַאװער ןופ טנעדיזערפ-עציוו ,גָאלָאיצָאס ,ךעקיטַאמעטַאמ

 ןכעלשטנעמ ןופ סערגָארּפ ןגעוו זיקס ַא; קרעווטּפיוה ןייז .(1792) טנעוו

 ןשירָאטסיה ןגעוו קנַאדעג ןופ רעגערט-טפיוה יד ןופ רענייא ."קנאדעג

 ,םזילַאינָאלָאק וא המחלמ ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא רע .סערגָארּפ

 ,"ןכערברַאפ ןטסערג ןוא םוקמוא ןופ דרעווש .יד סלַא
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 ,טײקטרעדנוזעגּפָא רעכעלטיז ןוא רעלערוטלוק ןופ ןטױלּפ יד ןכערבעצ ןופ

 -ַאב שיטקַאפ טָאה ,רוטלוק רעשיאעּפָארײא רעד טימ ךיז ןטפעהַאב ןופ

 -יירפ ןוא ץנַארעלָאט ,טפַאשנסיװ ןופ טכיל עסיורג סָאד ןעגנערבניײרַא טייד

 -ער-רוטלוק רעסיורג רעד ןיא .הביבס רעשידיי רעד ןיא קנַאדעג ןופ טייה

 גנואיינַאב רעכעלרניא רעד ןופ זיולב טשינ געוו םעד ןעזעג ייז ןבָאה םרָאפ

 רעלופ וצ ןריפ טפרַאדעג טָאה יז .רעכעלרעסיוא ךיוא רָאנ ,ןבעל ןשידיי ןופ

 ,דנַאל ןופ רעגריב עלַא טימ דיי ןופ טייהכיילג ןוא גנוקיטכערַאבכיײילג

 ןָאסלעדנעמ השמ ןופ ךעלקינייא ןוא רעדניק יד סָאװ ,םעד ץָארט

 ,קעװַא טייוו טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןענייז ,רעגנעהנָא ןוא םידימלת ענייז

 רעד רעבָא טָאה ,טדמשעג ערעדנַא ,טרילימיסַא םָאקלופ ךיז ןבָאה ךס ַא

 עשידיי עלַא ןופ ןדָאב םעד םָאקלופ טרעקַאעגכרודַא הלכשה ןופ טסייג

 : .עּפָאריײא ןיא םיבושי

 בױהנָא רעד ןרָאװעג זיא הפוקת:-גנורעלקפיוא ןוא טכיל עשידיי יד

 .ןבעל ןשידיי ןופ סנַאסענער ןוא עיצולָאװער-רוטלוק רעשיטקַאפ ַא ןופ

 -רעגריב יד ןיא ןעגנירדעגניירַא טיירב זיא עכלעוו ,טפַאשנסיוװ יד

 ןוש רעד ןופ לעיצעּפס ,טנגוי רעשידיי ,רעשישטייד רעד ןופ ןרעפס עכעל

 -טסודניא-סיורג ,ןריקנַאב) עיזַאושזרוב-סיורג רעשידיי רעקרַאטשדץנַאג

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא זיולב טשינ טקריוװעג טָאה ,(.א .א םירחוס ,רעלעיר

 םענעגייא ןופ עטכישעג רעד וצ סערעטניא טקעװעג ךיוא רָאנ עיצַאלימיסַא

 ןוא דובכ ןקלַאנָאיצַאנ ,גנוקיטכערַאבכײלג רעלופ רַאפ ףמַאק וצ ,קלָאפ

 ,ץלָאטש

 ה"י ןט-19 ןופ רָאי 30 עטשרע יד זַא ןסעגרַאפ טשינ ייברעד רימָאל

 ןליפַא ןוא ןעגנוצענערגַאב ,ןעגנוגלָאפרַאפ ערענָאיצקַאער ןופ הפוקת ַא זיא

 ןקיליײה , ןוא סערגנָאק רעניוװ ןכָאנ ךיילג ןרָאי ךָאד ןענייז סָאד ,ןעמָארגַאּפ

 ,דנַאלסור -- ןענָאעלָאּפַאנ ןופ רעגיזַאב עסיורג יירד יד ןשיווצ (1815) "דנוב

 -װַאטסער) גנובעלפיוארעדיוו ןופ טייצ ַא ךָאד זיא סָאד .ךיירטסע ןוא ןסייױּפ

 ןקיטסייג םעד רעטנוא תוחוכ עלַאדָאעּפ ,עכעלרעטלַאלטימ יד ןופ (עיצַאר

 יד ןופ "דנוב רעקיליײה; רעד .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ טַאנָארטַאּפ

 -קנַארפ עטגיזַאב סָאד ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענייז'ס ןכלעוו וצ ,ןעָארק עצרַאווש

 -סױרַא וויטקעלָאק טפרַאדעג טָאה ,רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלגנע ,ךייר
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 -"יירפ רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ טסענ עדעי ןטכינרַאפ ןוא ןטערט

 .סנַאטסיזער ןוא טלָאװער ןופ וװרּפ ןדעי ,גנוגעװַאב-סטייה

 עלַאסָאלָאק יד זַא ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא

 עריא ,(1789) עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעכיירגיז רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד

 ,סעיצוטיטסניא ןוא ןעמרָאפ עכעלטפַאשלעזעג ץזַאושזרוב עיינ ,ןלַאעדיא

 ,ןעמוקעג זיא ײמרַא ןייז ווו ,םוטעמוא טריפעגנייא טָאה ןָאעלַאּפַאנ עכלעוו

 ןטָארסױא טנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה

 טקעוו'ס ,קיאור טשינ טּפָאלש ךיירקנַארפ ןיא רעט-18 רעד קיוודול

 טָאה סָאװ ,עניטָאליג רעקיטולב רעד ןופ טסנעּפשעג סָאד רעהפיוא ןָא םיא

 םעיינ ַא רַאפ קערש ןיא ,(3 םיבורק ןוא רעייגרָאפ עכעלגינעק ענייז טּפעקעג

 עלַאדָאעפ עטלַא יד ןרירװַאטסער ןופ ּפָא ךיז רע טגָאז ,םערוטש-סקלָאּפ

 יד םירעיוּפ ןָאילימ 2 ייב ןעמענוצ טשינ ןיוש ןעק רע .טכערמוא-טּפיוה

 ןיוש זיא טכַאמ ןייז ,עיצולָאװער רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,דרע

 טריפ עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק ַא ףיוא ןייגנייא זומ רע ,עטולָאסבַא ןייק טשינ

 ,טנעמַאלרַאּפ ןטצענערגַאב ַא ןייא

 -טּפיוה רעקיטלָאמעד רעד ,דנַאלסור עכיירגיז ,עשירַאצ סָאד וליפַא

 "עק ןשילױוּפ, ןיא ןטלַאהנייא זומ ,עיצקַאער רעשיאעּפָארײא רעד ןופ חוכ

 "נטשריפ רערעשרַאװ, ןופ סקעדָאק-ןָאעלָאּפַאנ ןליוויצ םעד (4"ךיירגינ

 ךרוד ,ןפעקעג ןופ רעדירב ַא ןעוועג זיא רעט-18 רעד קיױודול 63

 טנָאעלָאפַאנ ךָאנ ןט-16 םעד קיוודול ,עיצולָאוװער רעשיזיוצנַארפ רעד

 -ּפױרַא םיא -- ,ךיירטסע ,ןסיירפ ,דנַאלסור -- רעגיזַאב ענייז ןבָאה הלפמ

 "ער רעד ןופ טײצ רעד ןיא .ָארט ןשיזיוצנַארפ ,ןטיינַאב ןפיוא טצעזעג

 ןפ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ןענַאעלָאּפַאנ ןופ ןוא עיצולָאװ

 .עיצַארגימע ערענָאיצולָאוװער-רטנָאק ,רעשיזיוצנַארפ רעד

 סערגנָאק רעניװ ןכרוד ,הלּפמ סנָאעלָאּפַאנ ךָאנ ,ןרָאװעג ןפַאשעג 4

 -מורַא טָאהיס ."םוטנטשריפ רעוועשרַאוו סָאד; ןרידיווקיל ןכָאנ ןוא ,(1815)

 זיב .רעניווונייא ןָאילימ 3 רעכעה טלייצעג ןוא ןטפַאשדָאוװעיַאוו 8 ןעמונעג

 ,עיצוטיטסנָאק ענעגייא ןַא סע טָאה (1830ו ךנַאטשפיוא-רעבמעווָאנ רעד

 -ַאצ ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא םָאקלופ סע טרעוו רעטעּפש ,טנעמַאלרָאּפ ,ײמרַא

 טא סעינרעבוג ןיא טלדנַאוורַאפ ןרעוו ןטפַאשדָאוועיַאוו יד ,דנַאלסור ןשעיר

 .עיצַארטסנימדַא עשיסוד ַא טריגער דנַאל ןטימ
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 ןבעג ,(טָאנעס ןוא םייס) טנעמַאלרַאּפ רעמַאקדייװצ ַא ןריפנייא ,(5 "םוט

 ,טכער עכיילג רעגריב עלַא

 -ןדיי יד טדערעגמורַא ךיוא טיירב טרעוו סערגנָאק רעניוו םעד ףיוא

 -ץעג ןבָאה ,ןענָאעלָאּפַאנ טגיזַאב ןבָאה סָאװ ,תוכולמ יירד יד ןיא .עגַארע

 ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןצנַאג ןופ 9/10 טניוװ

 -יטנַא ןוא ןרענָאיצקַאער ענעסיברַאפ יד ןופ ןעגנובערטש עלַא ץָארט

 רעד ןופ תוליהק עשידיי יד ןבױרַאב וצ ,ךיירטסע ןוא ןסיײרּפ ןיא ,ןטימעט

 ,הלשממ סנָאעלָאּפַאנ רעטנוא ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,גנוקיטכערַאבכיילג

 ,זייוולייט רָאנ ייז סע טגנולעג

 ,רָאפ טגייל ,סערגנָאק רעניוו ןפיוא ,ןסיײרּפ ןופ רעייטשרָאפ רעד

 רעשידיי רעד ייב ךיז ןטלַאה סָאװ יד , : ןטיול לָאז ןדיי ןגעוו טקנוּפ רעד זַא

 ּפָא ןטיה ייז טייו יו ,טכער עקירעהעג עלַא ןרעוו ןבעגעג טעװ ,הנומא

 ,"ןטכילפ-רעגריב עלַא

 רעלצנַאק רעשיכיירטסע רעד ,סערגנָאק רעניוו ןופ דלעה-טּפיוה רעד

 יד ןופ רעריגער יד וצ עיצקורטסניא עלעיצעּפס ַא טקיש ,קינרעטעמ

 -ַאבכײלג עשידיי יד ןרירנָא טשינ; :טלעּפַאב רע ווו ,טעטש- (6 *ַאזנַאה,

 -ייד ןבילוצ ,ןריטנַארַאג וצ העדב טָאה סערגנָאק רעד רעכלעוו ,גנוקיטכער

 -ַאנ ךרוד ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא *םוטנטשריפ רעוועשרַאו סָאד; (5

 וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,לױּפ ןליט יד ןופ 1807 רָאי ןיא ןענָאעלָאּפ

 ץלעק ,עקָארק ןבעגוצ ךרוד טרעסערגרַאפ סע טרעוו 1809 רָאי ןיא .ןסיירפ

 "ימ 4 יב טלייצעג ןַאד ןוש טָאהיס .ךיירטסע ייב ענעמונעגּפָא ןילבול ןוא

 -ָאּפַאנ ןפיױא טציטשעג ,עיצוטיטסנָאק עלעיצעפס ַא טָאהיס ןשטנעמ ןָאיל

 ױזַא .גנוריגער ןוא טנעמַאלרַאּפ ,גינעק םענעגייא ןַא טימ ,סקעדָאק-ןָאעל

 רעייז םוא יז טרעק רע זַא ,קַאילָאּפ יד ןזייו טלָאוועג ןָאעלָאּפַאנ טָאה םורָא

 שירעטילימ טציטשעג ךיוא רַאפרעד םיא ןבָאה יײז .טייקידנעטוטטסבלעז

 -ןטשריפ רעוועעשרַאוו ןופ ןעמענרַאפ ןכָאנ .הלּפמ ןייז זיב לעיסנַאניפ ןוא

 סערגנָאק רעניוו ןכרוד סע טרעוװ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןכרוד 1813 ןיא "םוט

 .ךיירטסע ןוא ןסיירפ ,דנַאלסור ןשיווצ טלייטעגנייא ,18151

 ןעימָאנָאקע קרַאטש ,םי ןשיטלַאב ןפױא טעטש-ןופצ עשישטייד 66

 .שירעטילימ ןוא
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 טימ ןענעכער ךיז זומ'כ, :וצ רע טיג ייברעד ."ןסנַאניפ ןוא לדנַאה ןשישט

 ."קנעב עשידיי ןופ גנוקריוו רעד

 "ףכעלצעזעג , ןענופעג ןבָאה ןטימעסיטנַא עשישטייד יד זַא ,רָאלק

 עיינ רַאפ רוטקנוינָאק יד ןצונוצסיוא ױזַא יו ,ןעלטימ עכעלצעזעגמוא ןוא

 .ןדיי ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ

 ,עּפָאריײא ןיא הפוקת'עיצַארװַאטסער רערעטצניפ עקַאט רעד ןיא

 יד ףיוא זילב טשינ ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ךיז טריזַאב

 ךיוא רָאנ ,עיזַאושזרוב-סיורג רעשידיי רעד ןופ סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע

 ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ ןלַאעדיא יד ףיוא

 םוצ טמוק עיצקַאער רעשיטילָאּפ ןופ טייצ-ףמואירט רעד ןיא אקווד

 -יטסייג ַא ,גנובעלפיוא-רוטלוק עקיטכעמ ַא ןדיי עשישטייד יד ייב טרָאװ

 .סנַאסענער רעק

 -עגניירַא זיא סָאװ ,טפַאשנסיװ רעד ןופ רע טּפעש הקיניײטּפיױה יד

 .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עטיירב יד ןיא ןעגנורד

 רעפמעק ןוא ןגָאלָאעדיא ,ןרענָאיּפ עסיוועג ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל

 ףוס םוטנדיי ןשישטייד ןופ גנואיינַאב רעקיטסייג רעקיזָאד רעד ןופ

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ ןוא רעטשרע

 .רעגייג םהרבא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא
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 גָאלָאעדיא רעד -- רעגייג םהרבא
 ?עיצַאמרָאפער , רעשידיי א ןופ

 םייב טרופקנַארפ ןיא ,1810 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,רעגייג םהרבא
 ,ןיימ

 ןשיװצ זעטניס ַא ןריפכרודַא ןליוו סָאװ ,עטשרע יד וצ טרעהעג רע
 -רעד ,שטנעמ רעטעדליבעג-ךיוה ַא .טפַאשנסיװ ןוא טייקשידיי רעזעיגילער
 עיפָאזָאליפ ,עיגָאלָאעט רעטעּפש רע טרידוטש ,דומלת ןוא הרות ףיוא ןגיוצ
 גרעבלעדייה ןיא ןטעטיסרעווינוא עטמירַאב יד ףיוא ןכַארּפש-חרזמ ןוא
 ,ןָאב ןוא

 ןעמונעג דמחמ טָאה סָאװק קרעװ ךעלטפַאשנסיװ טשרע ןייז ןיא
 ןייז ןוא םוטנדיי סָאד, טעברַא רערעטעּפש רעד ןיא ןוא 71 םזיאַאדוי םייב
 ,עשידיי יד ןיא זיולב טשינ טנװַאהַאב ,טידורע ןַא ןעמ טעז ,"עטכישעג
 -עג רענײמעגלַא ןיא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעזעיגילער ,םירפס עקילייה
 ,טסנוק ןוא ןכַארּפש ,גנובעגצעזעג ,עיּפָאזָאליפ ,עטכיש

 סָאװ ,רעקנעד ןקידנעטשטסבלעז ,ןפיט ַא ןעמ טעז םעלַא רַאפ רעבָא
 ןוא ןשינעעשעג עשירָאטסיה טרענײמעגלַארַאפ ןוא טשרָאפ ,טריזילַאנַא
 ,ןטקַאפ

 טנייה) ןַאלסערב ןיא רעטעּפש ןוא ןעדַאבסיװ ןיא רעניבַאר סלַא
 ןופ ליּפשייב ַא ןזייוו ןליוו סָאװ ,עטשרע יד וצ רע טרעהעג ,(וַאלצָארװ
 -רַאפ ףרַאד סָאװ ,גָאלָאעט ןוא בר ןשידיי ,ןשיאעּפָאריײא ,םענרעדָאמ ַא
 -נסיו רעכעלטלעוו רעטיירב טימ ןשינעטנעק עזעיגילער עפיט ןקינייא
 ,טפַאש

 -םרָאפער רעזעיגילער ,רעטיירב ַא ןופ גָאלָאעדיא-טּפױה רעד טרעוו רע
 רעכעה טרָאװ םוצ טמוק סָאװ ,עיצַאמרָאפער רעשידיי ַא ןופ ,גנוגעװַאב
 יז ןעמענ עדייב סָאװ ,םעד ץָארט .רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ךָאנ רָאא 0
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 ןרעטול וצ ןרעגייג ןכיילגרַאפ טשינ ןעמ ןָאק ,דנַאלשטיײיד ןיא ביױהנָא רעייז

 עיצַאמרָאפער רעשישטייד רעד ןופ רעריפנָא ןוא גָאלָאעדיא-טּפיױה םעד --

 ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ,םוטנטספיוּפ ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק

 "וטש , ןייז ןיא זיא רעטול רעטעדליבעג-ךיוה רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 טקעלּפטנַא טָאה ןיילַא טָאג, זַא ,גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג "דָאירעּפ-םער

 ,?טפַאשנסיװ ןוא ןכַארּפש ןופ ילבפיוא םעד טימ טרָאװ ןייז ןופ טכיל סָאד

 ןסיורג ןגעק טַאטקַארט ןשימעלָאּפ ַא ןיא ,רעטעּפש רָאי עכעלטע רע טָאה

 -פיוא ,"ןליוו ןשיפַאלקש םעד ןגעוו, (1 םַאדרעטָאר ןופ םזַארע טסינַאמוה

 ,טשינ לָאר םוש ןייק ןליּפש ןסיוו ןוא ןליוו רעכעלשטנעמ רעד זַא ,ןזיוועג

 ױטַאק ,ןשיזיוצנַארפ ,ןסיורג םוצ ןכיילגרַאפ רעכיג ןעמ ןַאק ןרעגייג

 רעגערטיזיײרּפ-לעבָאנ ,ןעדרַאש עד רַאיעט ,ןטנרעלעג ןוא גָאלָאעט ןשיל

 טיבעג ןפיוא ןעגנוקעדטנַא ןוא ןעגניכיירגרעד עקיטכיוו רַאפ 1952 ןיא

 לױטַאק רעסיורג רעשיטקַאפ ,רעטשרע רעד זיא רע .עיגָאלָאּפָארטנַא ןופ

 -גוהרָאי ןט-20 ןופ ןרָאי רע-50 יד ןיא זיא סָאװ ,גָאלָאעט ןוא חלג רעש

 -נסיװו רעד ןופ טַאמירּפ ןגעוו גנורעדָאפ ןוא קנַאדעג ןטימ ןעמוקעג טרעד

 : הנומא רעד וצ גוצַאב ןיא טפַאש

 רעד ןפרָאװעגרעטנוא ןרעוװ ןזומ עיגילער ןוא ךריק עשילױטַאק יד,

 -ולָאװער רעקיטסייג ןוא רעשינכעט רעסיורג רעד ,טּפַאשנסיוו רענרעדָאמ

 ."טייצ רעזדנוא ןופ עיצ

 -עלָאט ןופ ליּפשייב ַא ןרעוו ןזומ עיגילער ןוא ךריק עשילױטַאק יד ,

 ,עסיורג יד ןריבָארּפַא ןוא ךיז ןיא ןּפַאזנייא ,שינעדנעטשרַאפ ןוא ץנַאר

 עטנרעלעג עכעלטלעוו יד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשינכעט ןוא עכעלטפַאשנסיװ

 ."רעקנעד ןוא

 עד רַאיעט ווו ,?עירעטַאמ רעד ןופ ץרַאה סָאד, קרעװ:טּפיױה ןייז ןיא

 ,טָאג טימ עירעטַאמ עקיבייא יד (ןקינייארַאפ) ןרירגעטניא ליוו ןעדרַאש

 ,רעכעלטסירק רעד טימ עיצַאטנעירָא עכעלטפַאשנסיו יד טסייה סָאד

 ,קיטסַאלָאכס ןגעק רעפמעק ,ןטסינַאמוה עטסערג יד ןופ רענייא (1

 לױטַאק רעד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטילָאּפ-זעיגילער ןוא ץנַארעלָאטמוא

 רע טערט *תושפט רעד בױל ַאֵא : טעלפמַאּפ ןטמירַאב ןיא .ךריק רעש

 ןגעק ,עיציזיוקניא רעד ןגעק ,םזיטנַארוקסבָא ןזעיגילער ןגעק סיורַא

 .לעפַאב ריא ףיוא דומלת םעד ןענערב
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 -ָאװע ערַאבטײרטשמוא ,עירעטַאמ עקיטכעמ טשטנעבעג יז , : רע טביירש

 "! ץיִצול

 טפַאשלעזעג רערעסעב ַא ןופ לַאעדיא ןייז רע טריזַאב ךיוא רַאפרעד

 ןָא טפַאשלעזעג ַא ןייז טעװ סָאד; :שטנעמ םוצ גנוטכַא ןוא עביל ףיוא

 -לעזעג ַא -- טלַאװעג ןוא הָאנש ,סעבמָאב ,ןטַאמרַאה ןָא ,םירישכמ-טיוט

 ,"קילג ןוא טפַאשנסיװ ,עיטַארקָאמעד עכעלקריוו ,טייהיירפ ןופ טפַאש

 יב רעירפ רָאי 150 טימ רימ ןעניפעג ןעקנַאדעג עכעלנע עכלעזַא

 -ןסיוו ןיא טעז סָאװ ,טסילַאנָאיצַאר רעסיורג רעד זיא רע .רעגייג םהרבַא

 געו םעד הנומא ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעגנושרָאפ עכעלטפַאש

 -ּפָא ,ןצנַאג ןוא טייקכעלטיז ,עיגילער רעד ןופ םרָאפער רעסיורג רעד וצ

 .ןבעל ןשידיי םענענַאטשעג

 טפירשטייצ עכעלטפַאשנסיװ; לַאנרושז ןופ רעדנירג רעד טרעוו רע

 ענובירט-ףמַאק יד ןרָאװעג זיא רעכלעוו (1825) ?עיגָאלָאעט רעשידיי רַאט

 ,סנַאסענער ןשידיי ןופ

 "רַאפפ רעד ןגעק ןטלַאּפש עריא ףיוא סױרַא טערט רעגייג םהרבא

 יו ,רוד וצ רוד ןופ השוריב רעביא טייג סָאװ טייקשידיי "רעטרענייטש

 -רעניא רעקיבייא ןַא ןיא ןענופעג ךיז ןטלָאװ ןבעל סָאד ןוא טייהשטנעמ יד

 ,(גנוגעווַאבמוא) עיצ

 "עטרעניײטשרַאפ ןופ ףָאלש-טיוט, ַא וצ שירעדליב סָאד טכיילגרַאפ רע

 זַא ,ףיוא רע טזייו טפַאשנסיו רענרעדָאמ רעד ןופ קידנעײגסױרַא

 ןעמוקעגפיוא ןענייז סע ,טקיטלַאטשעג שירָאטסיה ךיז טָאה טייקשידיי יד

 עטרעדנעעג ,ןטייצ עיינ ןופ טקודָארּפ סלַא ,ןטכיש עיינ ןוא עיינ ץלַא

 ,םיגהנמ ןוא ןעגנוגנידַאב

 טע רוטנַאטומ  ַארָאּפמעט; : זיוועד ןשימיױרטלַא םעד וצ ןָא טדניב רע

 ,(ייז טימ ןעמַאזוצ רימ ןוא ךיז ןטייב ןטייצ יד) "סילליא ןיא רומַאטומ סָאנ

 ,טרָא ןַא ףיוא ןייטש וצ טשינ ףור רעקימַאלּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 "צניפ רעכעלטעג ןיא ,טייקכעלטיז ןוא סעיצידַארט עטלַא ןיא טרעוװילגרַאפ

 רָאנ ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןוא טייקטרילָאזיא רעשינתרחב-התא ןוא שינרעט

 ךַאילש ןפיוא ןבעל ןקינוז ,םעיינ םוצ רעקלעפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ןענַאּפש וצ

 | ,לבש ןוא טכיל ןופ

 טעברַא רעשירָאטסיה ןייז ןיא טיירב רע טלקיװטנַא קנַאדעג םעד

 ."עטבישעג ןייז ןוא םוטנדיי סָאד ,
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 סָאװ ,רעקירָאטסיה םעיינ םעד ָאד ןעמ טעז ,ןטייז עכַאװש עלַא ייב

 רעשינַאילעגעה רעד ףיוא טריזַאב ,דָאטעמ-סגנושרָאפ םעיינ ַא טצונַאב

 -סילַאירעטַאמ (2 ןשיכַאברעױפ םעד ףיוא ,עטכישעג רעד ןופ קיטקעלַאיד

 -ָאװע רעשירָאטסיה ןופ ּפיצנירּפ ןכעלטפַאשנסיוװ םעד ףיוא ,גנַאגוצ ןשיט

 ,עיצול

 טרובעג םוצ רעייטשייב רעשירענָאיּפ ,רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,(גנושרָאפ-עטכישעג) עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ

 -ַָאליפ רעשישטייד רעסיורג -- (1804:1872) ךַאברעױפ גיוודול (2

 רעששיפָאזָאליפ רעד ןופ רעגנעהנָא ןַא בױהנָא ןופ ,רעטנרעלעג ןוא ףָאז

 ענייז ןיא .טסילַאירעטַאמ ַא ןוא רעקיטירק ןייז רעטעפש ,ןלעגעה ןופ הטיש

 םעד ןגעוו ןסנַארעפנַאק; ,"עיפָאזָאליפ-טפנוקוצ רעד ןופ עזַאב יד; קרעוו

 סלַא סױרַא רע טערט ,"םוטנטסירק ןופ ךות רעד ,"עיגילער ןופ ךות

 .טסילַאירעטַאמ רענעכָארּפשעגסיױא

 ןגעקטנַא רע טלעטש ,"שטנעמ סםעד ןפַאשעג טָאה טָאג; זַא ,גנוזָאל רעד

 רע טעז עיגילער רעד ןיא ."טָאג ןפַאשעג טָאה שטנעמ רעד, עטרעקרַאּפ ַא

 ,ףױא טזיױו רע ןבעל רעסעב ַא וצ ןשטנעמ ןופ גנובערטש עשילָאבמיס יד

 טרָא סָאד וו ,עביל רעכעלשטנעמלַא ןופ עיגילער ַא; ןפַאש ףרַאד ןעמ זַא

 יד רע טפרַאװ ךױא רעבירעד ."שטנעמ רעד ןעמענרַאפ טעוו ,טָאג ןופ

 .*טָאג ַא שטנעמ ַא רַאפ זיא שטנעמ ַא; (ַאזָאניּפש ןופ ןעמונעגרעביא) גנוזָאל

 יּפָא רעבָא ,םזילַאירעטַאמ ןפיט ןייז ףיױא טציטשעג ךיז טָאה סקרַאמ

 .קיטקעלַאיד רעד ןופ עיצַאגענ ןייז ןפרָאוועג
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 ןט-19 בייהנא דנַאלשטייד ןיא סנַאסענער רעשידיי רעד
 טרעדנוהרָאי

 -סייג ןופ ןטינשּפָא עקיטכיוו ייווצ ףיוא סנַאסענער ַא ןעוועג זיא סָאד
 םעד .טפַאשנסיוװ ןוא רוטַארעטיל ןופ טיבעג ןפיוא -- ןבעל ןשידיי ןקיט
 רעד ןופ ןגָאלָאעדיא ןוא ןרענָאיּפ יד ןבעגעג ןבָאה (ריפניירַא) םוידולערּפ
 קחצי ,(1 שריה לאפר ,רעגייג םהרבא יװ ,גנוגעװַאב-עיצַאמרָאפער רעשידיי
 .ערעדנַא נוא (4 םייהדלָאג לאומש ,(3 לעקנערפ הירכז ,(2 סיינרעב

 טנרָאװַאב ךיז טָאה'ס עכלעוו טימ ןעמיוצ יד ןעמונעגקעװַא ןבָאה ייז
 -עצ ןבָאה ייז ,רעלק רעשידיי רעקידנשרעה ,רעשיסקָאדָאטרָא-טלַא רעד
 רַאפ געוו םעד טרעטסַאלפעג ןוא ץנַארעלָאטמוא ןופ ןעגנוטסעפ יד טרעטש
 .גנוטכַא רעכעלשטנעמ רעקיטייזנגעק רַאפ ,קנַאדעג ןופ טייהיירפ

 -ָאמ וצ ,טפַאשנסיװ ןוא טכיל וצ קירב ַא ןרָאװעג טגיילעג זיא ױזַא
 -ךיוה ,עגנוי ןעוועג רענייז רעיוב עריא .רוטלוק רעשיאעּפָארײא ,רענרעד
 טכױהַאב ,ץנעגילעטניא רעשישטייד-שידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ עטעדליבעג
 -עּפָאלקיצנע ,רערעלקפיוא עשיזיוצנַארפ עסיורג יד ןופ ןלַאעדיא יד טימ
 ,רעטלַאלטימ ןלַאדָאעפ ןופ רעמרוטש עכיירגיז ןוא ןטסיד

 רבחמ ,דנַאלשטייד ןיא עיסקָאדָאטרָא רעײנ רעד ןופ רעקיטערָאעט ש

 ."םזיאַאדוי ןגעוו וירב 19, קרעוו ןופ

 יָאר רעשיפָאזָאליפ סגנילעש ןופ רעגנעהנָא ,גרובמַאה ןיא בר 62

 .עיסקָאדָאטרָא רעײײנ רעד וצ טנעָאנ ,קיטנַאמ

 -ןחלווע ןזעידיי ןיא ןעמרָאפער עקיסעמ ןופ רעגנעהנָא ,רעטנרעלעג 63

 .רעניבַאר רענזערד ,תוליפת ןופ ןעגנורעדנע ,ךורע

 עיצַאמרָאפער רעשידיי רעד ןופ גָאלָאעדיא רעסױרג רעטיױוצ 64

 ןיא ברדידנַאל ,גנודליב-טעטיזרעוינא טימ שטנעמ ַא ןרעגײג ךָאנ --

 .גרובנעלקעמ
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 -ער רעשידיי רעד טימ ,טייצ ןיא ,ףיונוצ ךיז טלַאפ טייקיטעט רעייז

 ןריזיאעּפָארײא וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעד טימ --- עיצַאמרָאפ

 .םיגהנמ עזעיגילער ןוא הנומא עשידיי יד

 -רַאפ ןריפכרודַא ןופ גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג ןענייז "רעיײנַאב , יד

 ילַאנַא ,עטכישעג רעשידיי רעד רעביא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ עטפיט

 ןופ עיצולָאװע יד ןוא טרובעג םעד ,גנולקיװטנַא עשירָאטסיה יד ןריז

 רעשידיי ןוא דומלת (ך"נת) לביב רעד ןופ ,קנַאדעג ןשידיי ,ןזעיגילער

 םעד ןעזעג ייז ןבָאה םעד ןיא .(ךורע ןחלוש) טייקכעלטיז רעזעיגילער

 ערעדנַא ןענעקַאב וצ ,ןיילַא ךיז ןייטשרַאפ וצ ,גנונעקרעד-טסבלעז וצ געוו

 וצ גָארטיײב ןייז טימ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ רעקלעפ

 ,רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד

 עשירַארעטיל:ךעלטּפַאשנסיוװ ַא דנַאלשטייד ןיא ןריובעג טרעוו ױזַא

 עבַאגפיוא ןַא (טרעדנוהרָאי ןט-19 בױהנָא) ךיז טלעטש סָאװ .,גנוגעוװַאב

 רעד רעביא ןעגנוטעברַאַאב ןוא ןעגנושרָאפ עכעלטנירג וצ ןטערטוצוצ

 .השורי רעקיטסייג רעשידיי

 ןופ ןעמוקעג ןענייז גנוגעװַאב רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ,לַאסקָאדַארַאּפ

 רַאפ ,ץנעגילעטניא רעטעדליבעג:ךיוה רעד ןופ ,ןזיירק עטרילימיסַא יד

 ,לוש ,גנואיצרעד יד ,שטייד ןיוש ןעוועג זיא ךַארּפש-רעטומ יד רעכלעוו

 .עשיאעּפָארײא ,עכעלטלעוו ןכָארּפשעגסיױא ןַא ,טייקכעלטיז

 ןיא טכַארטעג ןוא ןבירשעג ךיוא רָאנ ,טנרעלעג רָאנ טשינ ןבָאה ייז

 ןוא (שדוק ןושל) "ךַארּפש עקילייה, יד ןעוועג ייז זיא דמערפ .שטייד

 ןשימָאק, םעד ?ןָאגרַאשז, םעד טכַארטַאב ייז ןבָאה "זָארג-דליוו , ַא יו

 ,שידיי --- ?טקעלַאיד

 ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,עטנרעלעג ןעוועג ןענייז ייז ןופ ליפ

 .רעקנעד ןוא רעלטסניק עטמירַאב-טלעוו ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיירַא רעטעּפש

 ךיוא רָאנ טומ ןוא טײקטגַאװעג רָאנ טשינ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז

 ןשידיי ןופ ןָאפ יד ךיוה קידנבייהפיוא ,ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ

 ,סנַאסענער

 ,(טירטקירוצ) סערגער ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טייצ ַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד

 טשרעהעג טָאה קיטכעמלַא ןעוו ,רָארעט-רעטצניפ ןדליוו ,ןטעוװעשובעצ ןופ

 ןרענָאיצקַאער ,סיורג,; ןופ "דנוב ןקילייה, ןופ טסיופ עטרעצנַאּפעג יד

 -ָאּפַאנ סָאד טגיזַאב ןבָאה סָאװ ,ךיירטסע ,ןסיירּפ ,דנַאלסור -- "גניליירד
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 -ירעלק ,ןטבעלעגּפָא םעד ןרירװַאטסער טלָאװעג ןוא ךיירקנַארפ עשינָאעל

 .ןטכענ ןלַאדָאעּפ-לַאק
 עטיירב ןעמונעגמורַא ןבָאה ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא תופידר עקיטולב יד

 ייד עלַא .רעדנעל עשיאעּפָאריײא ליפ ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןזיירק

 ןגָארט ןוא ןציטש ,ןריזיטַאּפמיס ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 -נַארפ רעד ןופ ןָאפ יד ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל , ןופ לקַאפ םעד רעטייוו

 ןעמרָאפ עכעלטפַאשלעזעגיזַאשזרוב עיינ עריא ןוא עיצולָאװער רעשיזיוצ

 זיײװנסַאמ ןוא "סעיליטסַאב עטרירוװַאטסער , ןיא ןרָאװעג טרעדיילשעג ןענייז

 ,טעליוקעג

 םעלַא רַאפ ןוילת ןופ דרעוװש יד טרעיול ?טכַאנ-טסנעּפשעג; רעד ןיא

 רעשידיי רעזָאלטכער ,"רעדמערפ; רעד ,"לזאזעל ריעש , ןקיבײא םעד רעביא

 ,גנורעקלעפַאב

 ןשידיי ןופ ןרענָאיּפ יד ןגָאמרַאפ טפרַאדעג ןבָאה טייקטסיירד לפיוו

 ןיא ףמַאק ןוא טעברַא רעייז וצ קידנטערטוצ ,דנַאלשםייד ןיא סנַאסענער

 סָאד .ןעמָארגָאּפ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ,עצעה רעשיטימעסטנַא ןופ ןעגנוגנידַאב

 סנָאעלָאּפַאנ ןוא "סערגנָאק רעניווװ, ןכָאנ רָאי ריפ ,1819 רָאי סָאד ךָאד זיא

 ,הלּפמ

 -ַאגרָא ןוא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ רָאפ ןעמוק טעטש עשישטייד ליפ ןיא

 ,סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ ביור רעטריזינ

 א יו טעדנירגעג טרעוװ קערש ןוא רָארעט ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא

 ,"טפַאשנסיוװ ןוא רוטלוק רעשידיי רַאפ דנַאברַאפ רעד; עדַאקירַאב-ספמַאק

 רעײטשרָאפ עגנוי יירד ןענייז רעקיטערָאעט ןוא רעפעש עטשרע ענייז

 סנַאה דרַאודע רענַאילעגעה'ןּפָאזָאליפ יד :ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ

 ,רעקירָאטסיה רעשידיי ,רעטמירַאב-רעטעּפש רעד ןוא רעזָאמ סעזָאמ ןוא

 ,ץנוצ דלָאּפָאטל

 טסילַאטנעירָא רעגנוי רעד :ןענַאטשעגוצ ןצרוק ןיא ןענייז ייז וצ

 רעקירעי-22 רעד ןוא ליװלָאװ לאונמע --- גָאגַאדעּפ רעד ,סוקרַאמ גיוודול

 -ליבעג ,עגנוי יד .םור-טלעוו ןייז ןופ ביױהנָא ןיא טלָאמעד ,ענייה ךירנייה

 טכער טָאה רעוו, :טערקנָאק עגַארּפ יד קעװַא ןלעטש רעקיטנַאמָאר עטעד

 -טנע ייז ןוא *? גנוטכַא ןוא דובכ ןכעלשטנעמ ,טייהכיילג ,טייהיירפ ףיוא

 : ןרעפ

 עטגלָאפרַאפ ןוא עטפדורעג עלַא טימ ןעמַאזוצ ןפמעק סָאװ ,יד רָאנ;
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 ןופ רעגַאל ןטימ ףמַאק ןעמַאזניימעג ןיא ."סטכעלש ןוא טכערמוא ןגעג

 ןופ עיצקַאער רעטקינייאעג רעד ןגעק ,טכיל ןוא טייהיירפ ןופ ,סערגָארּפ

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנונעפָאה יד זיא "דנוב ןקיליײה ,

 רעשיטילָאּפ רַאפ ןובירט ןשישטייד ןסיורג ןופ גנוזָאל םוצ ןָא ןדניב ייז

 ןייז) ענרעב גיוודול רעקנעד ןוא רעביירש ןיוש ןטמירַאב םוצ ,טייהיירפ

 ידכ, זַא ,ףיוא טזייוו רעכלעוו ,(ךורב בייל ןעוועג זיא ןעמָאנ רעשידיי

 -יירפ רַאפ טיירטש ןטימ סנייא ןייז טיירטש רעייז זומ ,ןדיי ןפלעה וצ

 ."ללבב טייה

 ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןופ גנואיינַאב טרעדָאפ עקַאט סָאד רעבָא

 ןעיירפַאב סָאד ,גנורעקלעפַאב רעקימורַא רעד וצ דיי ןופ גנורעטנענרעד יד

 ןוא םיגהנמ עטרענייטשרַאפ ןופ ,טײקנענַאטשעגּפָא רעזעיגילער ןופ ךיז

 עטצָאלגרַאפ ןגױא , טימ םינבר ןופ טכַאמ רעשיטָאּפסעד רעד ןופ ,ןטיז

 ,"טייקיריג ןוא טײקטלַא ןוא טלמישרַאפ ,להק ןקיליײה; ןופ : "למיה םוצ

 ,הפגמ-דמש רעד ןגעק ףמַאק ןשירָאגעטַאק טיײדַאב ךיוא טָאה סָאד

 .ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא רעד ןופ לייט ַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ

 סָאד טָאה ?טפַאשנסיװ ןוא רוטלוק רעשידיי רַאפ דנַאברַאפ רעד ,

 רעשידיי רעד ןיא ןעמרָאפער עכעלטנירג ךרוד ןכיירגרעד טלָאװעג ץלַא

 .רעגייטש-סנבעל ןוא גנואיצרעד

 ,םַארנָארּפ-םומינימ רעטיירב ַא טעברַאעגסיוא טרעו קעווצ םעד וצ

 -נסיוו ןריפכרודַא (1 :ןבַאגפיוא עטערקנָאק ,עקידנגלָאפ םורַא טמענ סָאװ

 טימ ןענעקַאב ןוא עטכישעג רעשידיי רעד רעביא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאש

 רעשידיי רַאפ לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא (2 .ןזיירק עשידיי עטסטיירב יד ריא

 עכעלטנגוי ןריזיוויטקודָארּפ (4 .ןרַאנימעס ןוא ןלוש ןדנירג (2 ,טפַאשנסיװ

 .טעברַא-דרע ןוא הכאלמ ןטיײרּפשרַאפ ךרוד ערעטלע ןוא

 ןעוועג רעבָא ןענייז עּפורג-ןטסַאיוטנע רעגנוי רעד ןופ רענעלּפ יד

 ,ןטייקכעלגעמ ערעייז וצ ץרָאּפָארּפסיד רעסיורג ןיא

 רָאּפ ַא ןבעגעגסױרַא ,ןלוש-ביוהנָא עכעלטע טריזינַאגרָא עקַאט טָאה'מ

 רעד רעטנוא "םוטנדיי ןגעוו טפַאשנסיװ רַאפ טפירשטייצ, רעד ןופ ןרעמונ

 סעיצקעל טריפעגכרודַא ןוא (1822---1822 ןרָאי יד ןיא) ןצנוצ ןופ עיצקַאדער

 .רעקיטַאּפמיס ןוא "דנַאברַאפ , ןופ רעדילגטימ רַאפ עטכישעג רעשידיי ןופ

 עטסיירד יד ןעלדנַאװרַאפ וצ קינייו ןעוועג זיא ץלַא סָאד רעבָא
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 טָאה "דנַאברַאפ-רוטלוק, רעד .טייקכעלקריוו ַא ןיא תומולח ןוא רענעלּפ

 ַא טכַארבעג ןבָאה ןצָארּפש עגנוי ענייז רעבָא ,טריטסיזקע טשינ גנַאל

 ,רענרעדָאמ רעד ןופ טרובעג םעד -- העירז עכעלטפַאשנסיװ ,עקיטכיוו

 םעד ףיוא טסנידרַאפ ןשירענָאיּפ ,ןטסערג םעד .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי

 ,דנַאברַאפ-רוטלוק , ןופ וורענ-טּפיוה ןוא רעדנירג רעד טַאהעג טָאה טיבעג

 ,ץנוצ לָאּפָאעל

 רענרעדָאמ ןופ רענָאיּפ רעד ,ץנוצ .ל
 גנושרָאפ-עטכישעג רעשידיי

 ןסַאלב םעד טבעלעגרעביא רעווש שיטַאמַארד טָאה ץנוצ דלָאּפָאעל

 "דנַאברַאפ-רוטלוק , ןופ רענעלּפ-סנַאסענער עטסיירד יד ןופ גנַאלקּפָא

 | ,םוטנדיי ןשיווצ

 -קיבייא ןוא רעטפדורעג רעד יצ ןעלפייווצ ןעמונעג וליּפַא טָאה רע

 -פיוא; ןופ טכיל עסיורג סָאד ןעמענוצפיוא קיאעפ זיא ,דיי רענעקָארשרעד

 -רענייטשרַאפ ,עיצַאלָאזיא ,טײקנענַאטשענּפָא ןופ ךיז ןעיײרפַאב וצ ,"גנובעל

 .רעגייטש-סנבעל ןוא טייקכעלטיז רעשינָארכַאנַא ,רעט

 ענעגייא ענייז ןטסעבמַא ןקיטעטשַאב געט ענעי ןיא ענייז גנומיטש יד

 : רעטרעוו

 :ןסירעצ זיא ןרימרָאפער טלָאװעג ןבָאה רימ סָאװ ,םוטנדיי סָאד ,

 ןטָאידיא ,םינָארַאנ ,םיארּפ יד םייב טנעה יד ןיא ןייא סָאד טייטש טציא

 טעװ קלָאפ עקיזָאד סָאד ןוא קעװַא ךָאנ טעװ רָאי ןייא טשינ .םיסנרּפ ןוא

 עיגילער רעכעלטסירק רעד וצ רעבירַא טעװ לייט ןייא ,ןסירעצ ןייז ץלַא ךָאנ

 ןיא ןטכַאמש טעװ לייט רערעדנַא רעד :;גנוגייצרעביא ןָא ןוא טיונ תמזזמ

 וצ טצָאלגרַאפ ןגיוא ענרעזעלג טימ ,עּפָאריײא ןיא ןסױטשרַאפ ,ּפמוז ןטלַא

 -רָאפער ַא ןייז ךעלגעמ וליפַא לָאז'ס ,טשינ ןיוש ביולג ךיא .לזייא סחישמ

 -רַאפ םיא ןוא ןטָאש ןזייב םעד ןפרַאװ ןעמ ףרַאד ןייטש ַא ; ןדיי ייב עיצַאמ

 ,(1 "ןביירט

 עשרַאו ,"קלָאפ ןשידיי ופ עטכישעג עטסיינ יד; :ווָאנבד .ש (

 ,78 טייז ,8
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 ַא ןפרָאװעג; ץנוצ טָאה ,שואי ןוא גנומיטש-עיסערּפעד רעד ץָארט

 ."ןבירטרַאפ םיא ןוא ןטָאש ןזייב םעד ןייטש

 -יליבָאמ-טסבלעז רעלופ ןופ טלַאטשעג ןיא ןפרָאװעג םיא טָאה רע

 עטכישעג רעד רעביא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ,עוויסנעטניא וצ עיצַאז

 שרַאמ ןטנשקערַאפ ןייז ,געוו-רענרעד ןגנַאל ןייז רעביא ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 -חישמ ןטמיורטעגסיוא םוצ ,ןייּפ ןוא תופידר ,גנולפייווצרַאפ ךרוד סיורָאפ

 ,קילג ןוא רשוי ,טפַאשטניירפ-רעקלעפ םולש ןקיביײא ןופ ,גָאט

 ןרעכיז ַא רע טפרַאװ ,םירבח:ספמַאק ענעכָארבעג-שילַארָאמ יד

 :ןפוא ןקידנגלָאפ ַא ףיוא טרילומרָאפ רע עכלעוו ,(2 ?םעדָאפ-ענדַאירַא,

 .טייקשידיי ןופ טפַאשנסיו יד ןעמוושסױרַא טעוװ לובמ ןקיזָאד םענופ;

 -נסיוו רעקיזָאד רעד טימ ןבעגּפָא ךיז .ןטכינרַאפ טשינ ךיז טזָאל יז טבעל יז

 ."ץוש ןיימ ,טסיירט ןיימ זיא סָאד -- טפַאש

 -ַאדנופ ןוא (רעייגרָאפ) רָאסרוקערּפ רעסיורג רעד ףיוא טמוק ױזַא

 טזייווַאב'ס .גנוביירש-עטכישעג רעשידיי ,רענרעדָאמ רעד ןופ רעגייל-טנעמ

 ַא ףיא טױב רע .טעטילַאװק רעכיוה ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי ַא ךיז

 טריזַאב סָאװ ,טַאטשרַאװ ןשירָאטסיה ,ןכעלטפַאשנסיװ-שיטילַאנַא םעיינ

 קנַאדעג ןשיאעּפָאריײא ןופ ןעגנוקעדטנַא ןוא ןעגנוכיירגרעד עלַא ףיוא ךיז

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 בױהנָא ,ןט-18 ףוס

 טפַאשנסיװ רַאפ טפירשטייצ , םעניא ןעגנוטעבראַאב ענייז ןיא ןיוש

 .טַאמרָאפ ןסיורג ןופ רעשרָאפ ַא זדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ,"םוטנדיי םענופ

 ןופ הפוקת יד קיטיײזלַא זדנוא רע טזייוו "ןבעל סישר, קרעוו םעניא

 .ךיירקנַארפ ןיא רוטַארעטיל רעשינבר רעד ןופ טרובעג

 ,ןָא רע טנכייצ ?קיטסיטַאטס רעשידיי ןופ ןכירטש-טנורג יד, ןיא

 -וק יד רַאפ טעברַא-סגנוטיירגוצ ןופ ןַאלּפ םענײמעגלַא ןַא ,רעטשרע רעד

 -ימ רעשיכירג-טלַא רעד טול .עלָאסוב ,רעזייו-געוו רערעכיז ַא 0

 ןסואעזעט ןבעגעג ,ענדעירַא ,טירק ןופ גינעק ןופ רעטכָאט יד ,טָאה עיגָאלָאט

 -סױרַא ךיז םיא ןפלָאהעג טָאה רעכלעוו ,םעדָאפ ליונק ַא (ןעטַא ןופ ןוז םעדִו

 "רואטָאנימ רעטסנָאמ םעד ןענעגרהרעד ןכָאנ טניריבַאל ַא ןופ ןעמוקַאב

 .סקָא ןַא ןופ ּפָאק ןוא ףוג ןכעלשטנעמ ַא טימ היח ַא --

315 



 רעביירש ןוא רעשרָאפ ענרעדָאמ יד רַאפ ,רעקירָאטסיה עשידיי עקידנעמ

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ

 גנושרָאפסיױא ןַא; :לקיטרַא ןיא) רעטשרע רעד ךיוא טרילומרָאפ רע
 -ידיי ףיוא קוק ןייז ("םירפס עשידיי ןוא טעטש עשינַאּפש ןופ ןעמענ ןגעוו
 ,עטכישעג רעש

 רוטַארעטיל ןופ ,ןדייל ןוא ןענרעל ןופ עטכישעג ַא סָאד זיא םיא טיול

 - | .עיגָאלָאריטרַאמ ןוא

 -סייג ענייז ןיא רע טעז קלָאּפ ןשידיי ןופ קימַאניד עשירעפעש יד

 ,קרעװ עשירַארעטיל ןיא עטקיבייארַאפ ,ןטרעו עקיט

 סָאװ ,ןּפיצנירּפ עשיטע ,עכיוה רַאפ ףמַאק ןכעלטפַאשנדייל ןיא ךיוא

 יד רע טעז ,םוטרעריטרַאמ-ןסַאמ ןגנַאל-תורוד ןופ ןעמרָאפ ןָא טמענ

 ,הנומא ןייז ןוא קלָאפ ןופ טייקסיורג עשירָאטסיה

 ןשיּפָאזָאליפ ןופ) ןשיטסילַאעדיא סלַא טנכייצַאב סָאד ןטלָאװ רימ

 ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס םעד טשינ טעז סָאװ ,עטכישעג וצ גנַאגוצ (טקנוּפדנַאטש

 יד -- ךמע ,רעייבעלּפ יד םעלַא רַאפ ,סעצנַאג סלַא קלָאפ סָאד ,טנעמָאמ

 .סערגָארּפ ןשירָאטסיה ןופ טּפָארקביײרט עכעלקריוו

 -ייצַאב וצ רעקיטכיר ליפ זיא ,ןצנוצ ןופ לַאפ ןיא זַא ,רעבָא טלַאה ךיא

 רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןקיטייזנייא ,ןטצענערגַאב סלַא גנַאגוצ ןייז ןענעכ

 -ַארגָאירָאטסיה ,רעשיאעּפָארײא-ברעמ , רעקיטסלָאמעד ןיא ץנעדנעט:טּפיוה

 ,ללכב עיפ

 טשינ טשרָאפעג טָאה רע .ןטנָארפ ייווצ ףיוא טעברַאעג טָאה ץנוצ

 -ער ןופ עיצולָאװער יד ןוא םוטרעריטרַאמ ןשידיי ןופ עטכישעג יד רָאנ

 ןופ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ךיוא רָאנ ,קנַאדעג ןזעיגיל

 .געט עטצעל יד זיב רבע ןטייוו

 ןיא ןבירשעג ,טעברַא רעכעלטּפַאשנסיװ רעסיורג ,רעטשרע ןייז ןיא

 עזעיגילער עשידיי) "ןדוי רעד עגערטרָאפ עכעלטסניד-סעטָאג , : שטייד

 ,שרדמ ,הדגא רעד רעביא זילַאנַא ןכעלטפַאשנסיװ ַא ךרוד רֶע טריפ ,(תושרד

 ןזיב ןטייצ סהרזע ןופ לַאוטיר ןזעיגילער ,ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רעביא

 ,רעטלַאלטימ ףוס

 ןטסקיניװמא ןוא עטסלעקנוט יד ןרָאװעג ןטכױלַאב זיא םורַא ױזַא
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 "גווװ , ןוא "עשילרעטסיוא; ליפ .הנומא רעשידיי רעד ןיא הפוקת עטעברַאַאב

 "רַאפ , ןרָאװעג ןצנוצ ךרוד ןענייז "םיסנ עכעלטעג; ליפ תוישעמ "עכעלרעד

 רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ,ךעלטלעוו טשטייטעגסיוא -- ?טשידרע

 | ןדעי

 עשידיי יד רָאנ טשינ ךעלטפַאשנסיװ טרעכיײרַאב רע טָאה םורַא ױזַא

 -טסירק יד ךיוא םעד ןיא) טפַאשנסיװ עזעיגילער יד ךיוא רָאנ ,עטכישעג

 .(עכעל

 -סיה רענרעדָאמ רעד זדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא קרעװ םעד ןיא ןיוש

 ףיוא ,לאירעטַאמ ןשיפַארגָאטקַאפ ,ןכייר ַא ףיוא טריזַאב סָאװ ,רעקירָאט

 ,ןזיײװַאב ןוא םירוקמ עטרילָארטנָאק

 -ָאפ , סלַא טפַאשנסיוװ רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא רעכלעוו ,ץנוצ

 טריפעגכרורַא טָאה ,(טייקשידיי ןגעו ערעל) ?תודהיה המכח; ןופ "רעט

 ,רעכעלרעטלַאלטימ רעד רעביא ןעגנושרָאפ עשיטילַאנַא-ףיט ייר עצנַאג ַא

 .עיגרוטיל ןוא רוטַארעטיל רעזעיגילער

 רימ ןעעז ,רעקירָאטסיה סלַא ,םענייז גָארטיײב ןלופטסנידרַאפ םעד

 סיורג ַא ,((1845) "רוטַארעטיל דנוא עטכישעג רעד וצ , ןטעברַא יד ןיא

 ןיא ןוא ,רוטַארעטיל רעשינבר רעכעלרעטלַאלטימ רעד טעמדיוועג קרעוו

 -לַאלטימ ןיא עיזעָאּפ רעלַאגָאגַאניס רעד ןגעוו רעכיב עכעלטפַאשנסיװ יירד

 ,רעט

 -רַאמ ןוא געװ-ָאטָאגלָאג םעד ףיוא ּפָא לעיצעּפס ךיז רע טלעטש ָאד

 -- ?ץיזעָאּפ-םישודק, רעד ןיא טקיביײארַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןופ םוטרעריט

 םעד ּפָא ןטסעבמַא רשפא ןביג ייז .תוחילס ןוא תוניק עדנסײרצרַאה ןיא

 -ָאּפ ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא תופידר עמַאזיורג יד ןופ טלַאהניא ןוא טַאמילק

 ,םשה-שודיק ףיוא םוא ןעמוק ןדיי רעטנזיוט ןעוו ,תוטיחש-ןסַאמ ןוא ןעמָארג

 יד רַאפ ּפָאק םעד ףיט טגיוב ,דיי ןוא רעקירָאטסיה רעד ,ץנוצ

 : קיטייו טימ טיירש ןוא רעדירב ענעלַאפעג

 טכיירגרעד לארשי קלָאפ סָאד טָאה ,ןעלּפַאטש ןבָאה ןדייל ביוא,

 ."ןטסכעה םעד

 קלָאפ ןיימ זיא ,טדייל ןעמ רעמ סָאװ ,רעלעדייא טרעוו ןעמ ביוא;

 ."טלצוו רעד ןיא ןטסלדייא סָאד

 -ַארט עדנסיירצרַאה טגָאמרַאפ סָאװ ,רוטַארעטיל ַא טסייה ךייר ביוא ,
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 ןיוש טרעיוד סָאװ ,עידעגַארט ַא ןגעוו ןגָאז ןעמ ףרַאד סָאװ זיא ,סעידעג

 ןליּפש ייז ןוא רעליּפשיוש קיטייצכיילג ןענייז ןדלעה יד ווו ,רָאי טרעדנוה 5

 ."גנַאל-תורוד רעקלעפ עלַא רַאפ עידעגַארט יד

 רעשידיי ,ענרעדָאמ רעד רַאפ ןצנוצ ןופ טסנידרַאפ ןלַאסָאלָאק םעד

 -ירָאטסיה רעטסערג רעד טנכייצַאב ןטסעבמַא טָאה ,גנוביירש-עטכישעג

 ץנוצ; : םיא ןגעוו קידנביירש ,ווָאנבוד ןועמש ,טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ רעק

 "סיה רעשידיי ןופ ןינב ןקידווינח ןרַאפ רענייטש-ןזיר טקַאהעגמורַא טָאה

 "רעיוב עקיטפניק רַאפ לַאירעטַאמ טיירגעג ,עיפַארגָארָאט
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 רעקיטאמעטסיס-רעקירָאטסיה רעטשרע רעד -- טסָאי

 -ידיי ןופ ןינב םעד ןעיוב םוצ ןטערטעגוצ זיא סָאװ ,רעטשרע רעד

 -קנַארפ ןוא ןילרעב ןופ רערעל רעד ןעוועג זיא גנושרָאפ-עטכישעג רעש

 ןצנוצ ןופ רבח-לוש רעד (1860--1792) טסָאי סוקרַאמ-קַאזיא ,טרופ

 -עלטנגייא רעד , סלַא טנכייצַאב רעקירָאטסיה עסיוועג ןופ טרעוו רע

 וצ רע טָאה םור םעד .?עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ רעטָאפ רעכ

 -ַארזיא רעד עטכישעג יד, קרעװ קידנעב-פ ןייז ,םעלַא רַאפ ןעקנַאדרַאפ

 עסיורג ,עטשרע יד זיא סָאװ ,"געט ערעזדנוא זיב םיאנומשח יד ןופ ןטילע

 .עטכישעג רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןופ גנוטעברַאַאב

 ךעלטפַאשנסיװ יז זיא ,עשיטנַאגיג ַא זיא טעברַא יד סָאװ ,םעד ץָארט

 ערעכיז יד ךיוא רָאנ ,זילַאנַא רעכעלטנירג רעד רָאנ טשינ טלעפ'ס .ךַאװש

 ,עיפַארגָאילביב

 ,עטלַא ןענייז ,רבחמ רעד ךיז טציטש סע עכלעוו ףיוא ,םירוקמ יד

 רעד ןעניד סָאװ ,טפַאשנסיו רעד ןופ ןגייווצ עלַא .עטרילָארטנָאק טשינ

 ,ןטסָאי רעבָא .סיורָאפ קישַאר ןעגנַאגעג ןיוש ןַאד ןענייז ,גנושרָאפ-עטכישעג

 רעבירעד .טנַאקַאב ןעוװעג טשינ ךָאנ ןעגנוכיירגרעד יד ןענייז ,סיוא טעז

 טשינ טליפ ןעמ .רעכעלכעלפרעביוא ןַא דָאטעמ-סגנושרָאפ ןייז ךיוא זיא

 .רעשרָאפ םענרעדָאמ םעד ,רעקנעד ןפיט םעד

 .עטכישעג רעשידיי רעקידנעב-פ ןייז ןיא ןעמ טעז סָאד ןוא

 סָאד זַא ,וליפא ןטלַאה (ליּפשייב םוצ ווָאנבוד) רעקירָאטסיה עסיוועג

 ןדנובעגפיונוצ טָאה סָאװ ,"קינָארכ עשיטַאמגַארפ; ַא יו רעמ טשינ זיא

 -עּפש ןרָאי .ןגלָאפ ןוא תוביס ןופ טייק ַא טימ ןשינעעשעג ,שיגָאלָאנַארכ

 בָאה ךיא; : טביירש רע .גנערטש קרעוו ןייז ּפָא ןיילַא טסָאי טצַאש ,רעט

 ."טסיוו ןוא טסוּפ ןעוועג זיא םורַא ןעוו ,רבדמ ַא ןיא ןטלעצעג טיובעג

 ,רָאטַאלימיסַא רעקיסעמ ַא, .רעלדָא ןייק ןעוועג טשינ טייוו זיא טסָאי
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 "טעגָאלָאּפַא ןוא טסיצילבוּפ רעקיסעמלטימ ַא ,טסימרָאפער רעקיסעמ ַא

 ןטעברַא ענייז עלַא רע טָאה ,גנונעדרָא "רעקילייה , ריא ןוא ןסיײרּפ ןופ

 "טייקמַאזכרָאהעג ןוא טייקינעטרעטנוא ,, ,"הפינח עלעסיב, ַא טימ ?טצוּפַאב;

 -סױרַא טשינ לָאמנייק רָאט ןעמ רעכלעוו ןגעק ,טכַאמ "רעכעלטעג , רעד וצ

 עיצַארַאלקעדילַאיָאל רעשיטילָאּפ ןוא םזינוטרָאּפָא ןקיליב ַא טימ .ןטערט

 ,ןטעברַא ענייז ןופ טייהרעמ יד ןָא רע טלית

 יד ןגעק ,עטכישעג רעשידיי ןייז ןיא סױרַא ףרַאש רע טערט ,ױזַא

 "ייז סָאװ ,(םידרומ) רעלדנעטשפיוא ןוא (םיאנק) ןרענָאיצולָאװער עשידיי

 ,םוטרעטלַא ןיא גנוקירדרעטנוא רעשימיור רעד ןגעק ףמַאק ןיא סױרַא ןענ

 ,יײז טימ ןעוועג טשינ זיא קלָאפ ןופ טייהרעמ יד זַא ,"ןזיװַאב, טָאה רע

 ."ןלעבער עקידלּפעקניילק ,ענעסירַאפ ,עקידהּפצוח , ןעוועג ןענייז סָאד לייוו

 רעקירָאטסיה עשידיי-טשינ ליפ ףיוא ןזייו סע סָאװ ,סָאד ּפָא טנקייל טסָאי

 רעטולָאסבַא רעד ןופ סַאה םעד רעטנוא ןכיירטש עכלעוו ,רעשרָאפ ןוא

 עכלעוו) ."טניירפ-רעמיור; ןוא "סעקינהרשּפ, יד וצ קלָאפ ןופ טייהרעמ

 -רַאװ) טשינ טעז רע .("ןרָאטַארָאבַאלָאק , סלַא טנכיײצַאב טנייה ןטלָאװ רימ

 יד טימ ץיּפש ןיא ,ףמַאק-סטייהיירפ רעד זַא ,(קיניזטסוווַאב ךעלנייש

 ןעמונעגנָא ךיילג טָאה ,רעקירדרעטנוא עשימיור יד ןגעק טעדנעװעג ,םיאנק

 ןגעק לעבער-סקלָאפ ַא ןופ ,גירק-רעגריב ןכעלרעניא ןַא ןופ רעטקַארַאכ ַא

 -רַאפ רעד ןופ רַאּפשנָא םעד ,עיטַארקָאטסירַא רעד ,ןסַאלק עקידנציזַאב יז

 | .עירעּפמיא רעשימיור רעטסַאה

 ,עייּפָאּפע-םיאנק עלופטכַארּפ יד ?טריציפיצַאּפ, טרעו םורַא יױזַא |

 ןופ סעיצידַארט-סטייהיירפ עלַא ,דנַאטשפיוא-אבככ-רב רעשיאַארעה רעד

 "ףדוי רעטוג רעד, רעטנוא טגָארט הנתמ-ילַאיָאל עקיליב ַא .קלָאפ ןשידיי

 ןופ ץכעזיומעג ןצנַאג םעד ,עידרַאװג-רעקנוי ןייז ,ךרַאנָאמ ןשיסיירּפ םעד

 .ןטימעסיטנַא ענעסיברַאפ ןוא סעקינהאמ-ץרַאוװש

 ענייז ןטעברַא עסיוועג ןענייז ?ןטײקכַאװשק עשיטילָאּפ רעסיוא רעבָא

 ,ךַאװש ךיוא

 -ַארעטיל רעשיגרוטיל רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ּפָא רע טרטּפ ױזַא

 : טרָאװ ןייא טימ ערעדנַא ןוא תוחילס ,תונק ,שרדמ ,הדגא יד יװ ,רוט

 -רוטַארעטיל ליפ ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ."תוישעמ-אבב ןענייז סָאד ,

 ןרעכעה ליפ ַא ףיוא .גנופַאש-סקלָאפ ןופ רצוא ןַא םעד ןיא ןעעעז רעשרָאפ

 טעברַא עקידנעב-יירד יד יװ ,קרעוװו עקידרעטעּפש סטסָאי ןעייטש ָאווינ
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 עקידנעב-יירד יד ןוא "סעטקעס עשידיי ןוא םוטנדיי ןופ עטכישעג יד,

 ,71845 זיב 1815 ןופ ןדיי ןופ עטכישעג עטסיינ;

 טפַאשנסיו רעשידיי רעד ןיא ןיירַא טסָאי זיא ןטײקכַאװש עלַא ץָארט

 "ומ רעטשרע רעד סלַא ,רעקיטַאמעטסיס-רעקירָאטסיה רעטשרע רעד סלַא

 .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי ענרעדָאמ רעד ןופ רעיוב רעקיט

 ןייז ןופ ןטייז עכַאװש יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןעמ זומ תמאה:םשל

 .תוביס עוויטקעיבָא ןופ ךיוא סױרַא ןעגנירד ,גנופַאש רעשירָאטסיה

 -ָאטסיה רעשידיי רעד ןופ ןינב ןסיורג םעד ןעיוב ןעמונעג טָאה רע

 טיירגעגוצ םיא טָאה ץנוצ ,ןלַאירעטַאמ עטעברַאַאב-טשינ טימ עיפַארגָאיר

 ןָאטעב ןוא לגיצ עטרימרָאפ ןייק טשינ רעבָא "רענייטש עטקַאהעגמורַא;

 .ךַאװש ןלַאפעגסױא "עיצקורטסנָאק-טסָאי , יד זיא ךיוא רעבירעד

 -ייטש ןגָארטעג טָאה סָאװ רעד ייס ,"רערעיומ , עדייב ןבָאה ךָאד ןוא

 "וצ ,(טסָאי) "טנעווא ןיא ייז טלדנַאװרַאפ טָאה סָאװ ,רעד ייס ,(ץנוצ) רענ

 .ּפיקע ןקידרעטעּפש ןרַאפ טעברַא יד טיירגעג

 -יטס רעקיטכעמ רעד ןרָאװעג ןענייז ןטסָאי ןוא ןצנוצ ןופ קרעװ יד

 "עג רעשידיי רעד רעביא ןעגנושרָאפ עטפיטרַאפ עקידרעטייוו רַאפ לומ

 ,עטכיש

 ןרעטנוא טייטש טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה עטייווצ עצנַאג יד

 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא עטכישעג רעשידיי רַאפ סערעטניא ןסיורג ןופ ןכייצ

 .ךיירטסע ןיא ייס ,דנַאלשטייד ןיא ייס ץנעגילעטניא רעשידיי

 ,לקנַארפ הירכז יו עטנרעלעג עשידיי עדַאיעלּפ עקידנטײדַאב ַא

 ןצעז ערעדנַא ןוא רָאדַאװלַאס ףפוי ,לַאמכָארק ןמחנ ,טרָאּפָאּפַאר המלש

 .ןטסָאי ןופ טעברַא ענעגנַאפעגנָא יד ,ןרעדָאמ רעמ ןוא ,קיסיילפ רַאפ

 רעשידי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ סיוטש ןטסערג םעד

 .ץערג ךירנייה ןבעגעג טָאה גנוביירש-עטכישעג
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 ךיירטסע ןיא ןדיי ייב עיצַאמרָאפער ןוא סנַאסענער

 רעטסערג ןייז ןיא ןיא םוטנדיי עשיכיירטסע סָאד סָאװ ,םעד ץָארט
 טשינ סע טָאה ,עיסקָאדָאטרָא רעטלַא רעד ךרוד טשרעהַאב ןעוועג טייהרעמ
 עיצַאמרָאפער רעשידיי רעד ןופ ןרענוד יד וצ קיטליגכיילג ןביילב טנָאקעג

 ,דנַאלשטיײד ןקידתונכש ןיא סנַאסענער ןקיטסייג ןוא

 -יפת לייט ַא) "םרָאפער-לּפמעט, רעגרובמַאה רעד ןופ ליּפשייב רעד
 שטייד ןיא ךיוא תושרד יד :שטייד ןיא טגָאזעג ערעדנַא ,טקיטייזַאב תול

 יד ןופ ןטכיש "עטשטיידרַאפ, יד רַאפ רעזייווגעוו ַא ןרָאװעג זיא (וו"אא

 ןײלַא ךיז ןרעטנענרעד וצ רָאנ טשינ טבערטשעג ןבָאה ייז .ןדיי עשיכיירטסע
 "שטרעלקעגפיוא , יד וצ הנומא עשידיי יד ךיוא רָאנ ,םורַא ןשידיי-טשינ םוצ
 געוו ןפיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה עסיוועג ווװ ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןלייט
 | ,דמש ןופ

 ןיא ןביױוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעװַאב-םרָאפער עשידיי עזעיגילער יד

 ןטשרע םוצ ,עגָאגַאניס רעניוו רעד ןיא םיללּפתמ יד ןבָאה 1822 רָאי ןיא .ןיוו

 רעטכַארבעגּפָארַא ,רעד ןטלַאהעג יז טָאה סע .שטייד ןיא השרד ַא טרעהעג לָאמ

 -יטערָאעט יד ןופ רענייא ,רעמײהנַאמ חונ רערעל-עיגילער ,ןגַאהנעּפָאק ןופ

 -תכונח רעד טרעייפעג טרעוו 1826 ןיא .טייקשידיי רעטרימרָאפער ןופ רעק

 ןופ ןשינעפרעדַאב יד טול טיובעג ,עגָאגַאניס רעניוו רעיינ ַא ןופ תיבה

 ,לַאינָאמערעצ ןזעיגילער ןטרימרָאפעװ

 יד ןופ ןסולפנייא יד ווװ ,גָארּפ ןייק רעביא ךיז טפרַאװ גנוגעווַאב יד

 ,עקרַאטש רָאג ןענייז ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ ,"רערעלקפיוא;

 -ַאניס עטרימרָאפער עיינ ַא טנפעעג ךיוא טרָאד טרעוו 1826 רָאי ןיא

 רעד ןיא ןָא טמוק ךיוא ָאד .שטייד ןיא ןטלַאהעג ןרעוו תושרד יד ווו ,עגָאג

 טרָאּפַאּפָאר הדוהי המלש ,רעטנרעלעג רעשידיי ַא עיגעלָאק-רעניבַאר רעיינ

 .ליכשמ רעטסוװַאב ַא ,רעביירש ןוא רעקנעד ַא ,(ר"יש)
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 םוצ טמוק ןרעמ ,ןעמהעב יװ ,ןצניװָארּפ עשיכעשט ערעדנַא ןיא ךיוא

 זיא סָאװ ,בר ּפיט רעיינ ַא ךיז טזייוװַאב'ס .גנוגעװַאב-עיצַאמרָאפער יד טרָאװ

 קיטייצכיילג זומ רָאנ ,עיגָאלָאעט רעשידיי רעד ןיא טנװַאהַאב רָאנ טשינ

 ,םָאלּפיד-טעטיסרעווינוא ןַא ןגָאמרַאפ

 רעשידיי רעד ןשיווצ טסקַאװ ,ןרעמ ,ןעמהעב ,גארּפ ,ןיוו ןיא ביוא

 -פיוא; ןוא "ןרָאטַאמרָאפער , יד ןופ סולפנייא ןוא ןעזנָא רעד ,גנורעקלעפַאב

 -עג רעד ןעוװעג ןַאד ןיא סָאװ ,עיצילַאג ןיא טרעקרַאפ סע זיא "רערעלק

 -ךשוח/ יד קיטכעמלַא טשרעה ָאד ."םירצמ ןשיכיירטסע , ןופ לייט רעטסטכיד

 עכלעזַא טימ ץיּפש ןיא רעלק רעשיסקָאדָאטרָא ,רערעטצניפ רעד --- "טאטש

 -ָארב רעד ,ןיטשנערָא בקעי בר-יטּפיוה רעגרעבמעל רעד יוװ ,רעקיטַאנַאפ

 .ערעדנַא ןוא רעגולק המלש בר רעד

 -ךעלקערש ,רעטקַאּפמָאק רעד ןופ טײלנענַאטשעגּפָא יד סיוא ןצונ ייז

 ןוא ,טַאניבַאר ןופ עיציזָאּפ עקידנשרעה יד ןוא עסַאמ רעשידיי ,רעמערָא

 ,ףיוא ןענָאמ ייז .טכַאמ-רָארעט עקיטסייג ןוא עשימָאנָאקע ןַא ןייא ןריפ

 עכעלסעה יד ,עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע ,רעשיטָאּפסעד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 יד ןכלעוו רַאפ) שיילפ רשכ ןסע רַאפ עסקַאט יד יװ ,ןדיי יד ייב ןרעייטש

 רַאפ רעציירק 320 זיב 5) לָאצּפָא-טכיל םעד ,(טלּפָאד טלָאצעג טָאה טײקמערָא

 (וו"אא ןטיײצרָאי ףיוא ,בוט-םוי ,סטכַאנוצ-גָאטיײירפ ןדנוצעגנָא טכיל רעדעי

 ,ןבָאה -הנותח ,ןעניוװ ןענעװַאד ףיוא טכער רַאפ "לָאצּפָא-לּפמעטש; םעד

 .ערעדנַא ןוא טרובעג-רעדניק

 ענעפורעג-ױזַא יד ,רענָאמפיוא-רעייטש עשידיי *עקיטכרָאפסטָאג , יד

 "יירטסע רעד ןופ סנקעטש יד טימ ןוא "ףליה-סטָאג; טימ ןבָאה ,עסקַאט-ילעב

 ךייר ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ טולב סָאד טּפַאצעג ,ײצילָאּפ רעשיכ

 ַא קידנריפנייא ,הליהק רעד ןיא קנעב-םיסנרּפ יד טּפַאכרַאפ ןוא ןרָאװעג

 ,טכַאמ עשיטָאּפסעד "עקילייה ,

 -ערט רעדעי ,קנַאדעג "רעפיירט; רעדעי ךעלרעפעג ןעוועג זיא ייז רַאפ

 טייקיטעט ןייז דלימ ןוא ןדיײײשַאב יוװ ,"גנורעלקפיוא ןוא טכיל , ןופ רעג

 ,ןייז טשינ לָאז

 -לטימ ,ןשינבר-שיסקָאדָאטרָא ןופ טײקמַאזיורג רעד ןופ ליּפשייב סלַא

 -בר ןטעדליבעג ןופ ףוס רעשיגַארט רעד ןעניד ןָאק ,רעלק ןכעלרעטלַא

 -עגנייא ןבָאה עוויסערגָארּפ עּפורג ַא ןכלעוו ,ןָאק םהרבא רָאטַאמרָאפער

 .רעקידערּפ ןוא רעניבַאר סלַא גרעבמעל ןייק ןדַאל
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 עשידיי ַא טריזינַאגרָא טָאה רע סָאװ ,"אטח ןקיצומש; םעד רַאפ

 ,שטייד ןיא תושרד עכעלטע ןטלַאהעג ,רעכיב-ןרעל ןיילַא ןבירשעג ,עיזַאנמיג
 -סקלָאפ רעשיטילעַארזיא ,} גנוטייצ ענעטירשעגרָאפ ַא ןבעגסױרַא רַאפ

 ןיא ?לַאנובירט-עיציזיווקניא רעשינבר רעקיליה רעד; םיא טָאה ,("דניירפ

 טָאה לייטרוא םעד ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ םייהעג ,ןייטשנערָא בר טימ ץיּפש

 -ליפ רעסיוועג ַא) רעקיטַאנַאפ רעמערָא ןַא ,גייצעג דנילב ַא טריפעגסיוא

 -1ײרַא ןוא בוטש ןיא רעניבַאר םוצ ןעמוקַאבנײרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,(לעּפ

 עכעלקערש ןיא ןברָאטשעג זיא רָאטַאמרָאפער-בר רעד .ןסע ןיא םס ןטָאשעג

 ןייק ןפיולטנַא ןפלָאהעג "םיטפוש עקיליײה , יד ןבָאה ,רעדרעמ םעד .םירוסי

 .(1 עקירעמַא

 ןעמוקעגפיוא זיא םזיטַאנַאפ ןזעיגילער ןופ טפול רעטּפמעדרַאפ רעד ןיא

 -ָאיצַאר רעטגייצרעביא ,רעטנרעלעג רעשידיי רעסיורג רעד ,םולב-רעדנווו ַא

 -ןסיוו ןוא סערגָארּפ רַאפ רעפמעק ןוא ליכשמ ,"רערעלקפיוא;, ןוא טסילַאנ

 -ָאטסיה ליפ ןכלעוו ,(1790-1867) (ר"יש) טרָאּפַאּפַאר הדוהי המלש ,טפַאש

 ןגעו טּפַאשנסיו רעד ןופ רעטָאפ , ןעמָאנ ןטימ טניורקעג ןבָאה רעקיר
 ."טייקשידיי

 -ַארט ַא רע טמוקַאב ,ןרעטלע עמורפ ייב (ווָאװל) גרעבמעל ןיא ןריובעג

 רעכעלטלעוו רעדעי ןופ ןטיהּפָא םיא ףרַאד עכלעוו ,גנואיצרעד עלענָאיציד

 ץָארּפש רעדעי בוטש ןייז ןיא ןעוועג זיא'ס ףירט טייוו יו ."תוסרוקיּפָא;

 : דָאזיּפע רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןגָאז תודע ןָאק ,טפַאשנסיו "רעשיוג , ןופ

 ןשיביירטסע ןַא ייב שיזיוצנַארפ טנרעלעג םייהעג ןיא טָאה טרָאּפַאּפַאר

 ןיא טדער רע זַא ,טרעהרעד לָאמנײא טָאה רעטומ ןייז ןעוו .ריציפָא

 יירשעג ןדליוו ַא טימ יז זיא ,ןַאמרעטילימ ןטנַאקַאבמוא ןַא טימ ךַארּפש רעד

 עלַא טרעטשינעגרעביא ,רעמיצ סנוז ןיא ןפָאלעגנײרַא ,"לארשי עמש;

 ,טנערברַאפ "הפירט; ןוא ?עקיטכעדרַאפ , יד ןוא רעכיב ענייז

 רע ."קנַארק , רעווש ןעוועג ןיוש זיא טרָאּפַאּפַאר רעגנוי רעד רעבָא

 עשישטייד ןוא עשיזיוצנַארפ יד ןופ "ןייוו-רעביוצ, םעד ןעקנורטעג טָאה

 טלעטשעגוצ םיא ןבָאה סע עכלעוו ,קרעוו ןופ טלַאטשעג ןיא "רערעלקפיוא,

 ,םיליכשמ רעגרעבמעל עטפדורעג יד

 114 טייז ,"קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטסיינ יד :ווָאנבוד עז(1

 ,217 טייז "עטיל ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד, :ץַאש ר"ד ןוא

324 



 טַאטקַארט  סרעטלָאװ ןייא רע טגנילש טכַאנ רעזָאלּפָאלש ןייא ןיא

 ןופ טייהיירפ רַאפ ןפמעק וצ רע יו ױזַא טסילשַאב ןוא "ץנַארעלָאט ןגעוו

 .קנַאדעג ןוא טרָאװ

 ןכעלטּפַאשנדײל ַא ןיא םיא טלדנַאװרַאפ "םכח רעד ןתנ, סגניסעל

 -גוא ןוא גנודליוורַאפ ןגעק ,םזיטַאנַאפ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעק רעפמעק

 ,גנוקירדרעט

 ףסוי ,לַאמכָארק ןמחנ יוװ ,רעביירש ןוא רעקנעד עכלעזַא טימ ןעמַאזוצ

 -ַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא רע טרעוו רעטרע קחצי ,סעזימ בייל-הדוהי ,לרעּפ

 ,גנובעלפיוא רעקיטסייג ןוא רעשירַארעטיל ַא ןופ רעקיטערָאעט ןוא ןרָאט

 -ןדיי ןשיכיירטסע םעד ייב סנַאסענער ןכעלטפַאשנסיװ ןוא ןשיליכשמ ַא ןופ

 .עיצילַאג ןשידיסח:שיסקָאדָאטרָא ןיא םעלַא רַאפ ,םוט

 "רַאפ וצ טפַאשלעזעג/, ַא ףיוא טמוק'ס : עקיטייזליפ ַא זיא טעברַא יד

 לרעּפ ףסוי ,(1821) "ןדיי רענַאיצילַאג ןשיווצ תוכאלמ עכעלצונ ןטײרּפש

 ןוא שטייד זיא ךַארּפש-טכירעטנוא יד ווו ,סעיזַאנמיג ןוא ןלוש טעדנירג

 ןוא ןגָאגַאדעּפ עטנַאקַאב ןענייז רערעל יד .עכעלטלעוו ןדנַאטשנגעק עלַא

 טימ רָאנ טשינ ןרעטלע ןוא רעליש יד ייב סיוא ןעמענ סָאװ ,עטנרעלעג

 ,טקַאט ןוא םזינַאמוה ןפיט ךיוא רָאנ; ןסיוו רעייז

 ,עּפָאריײא ןיא עטשרע יד ,ןלוש עשיליכשמ עכעלטלעוו עקיזָאד יד

 רעד ןיא רעליש לָאצ יד טָאה 1812 ןיא ביוא .גנורעטסייגַאב סױרַא ןפור

 ףיוא 118 וצ 1819 ןיא סיוא יז טסקַאװ ,16 ןפָארטַאב ,לוש רעלָאּפָאנרַאט

 ץנַאג ןיא ןלוש יד טכוזַאב טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,רעליש עשידיי 0

 | וי | .עיצילַאג

 רע ,ןלוש-רעטסומ ןופ רעדנירג ַא רָאנ טשינ זיא לרעּפ ףסוי רעבָא

 ּפָא טשינ טייטש רע ."גנורעלקפיוא ןוא טכילק ןופ רעגערט רעד ךיוא זיא

 טײקמַאזכרָאהעג "רעקילייה , ןוא עיצַאלָאזיא ,םזילַאקירעלק ןגעק ףמַאק ןיא

 ַא זיא (1819) "ןירימט הלגמ , עריטַאס עטמירַאב ןייז .רעדירב ענייז ןופ

 רעד ןופ שינרעטצניפ ןוא גנודליוורַאפ רעד ןגעק שטייב עשירָאטַאקסַאמעד

 "ףעקיליײה; ןוא םיאבג ,םיקידצ עריא טימ ?טָאטש-ךשוח, רעשידיסח

 -ירּפ ַא ןיא םידיסח ייווצ ןשיוװצ שיוטסיוא-ווירב ַא ןופ םרָאפ ןיא ןבירשעג

 עשינבר-םידיסח יד ןופ דליב ַא זדנוא רע טיג ,ןָאגרַאשז ןשיאערבעה ,ןוויטימ

 -יוא, ןופ ןעמָאנ ןיא לדניווש ,טייקיריג ,סעגירטניא ערעייז טימ ןפיוה

 יבר ןקיליײה םעד -- רעטערטרַאפ ןשידרע ןייז ןוא "םשה-ךורב ןטשרעב
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 -סבָא עלָאטסיּפע, עטמירַאב יד קרַאטש טנָאמרעד עריטַאס יד .קידצ ןוא

 טסינַאמוה ןשישטייד ןסיורג ןופ ,(טייל ערעטצניפ וצ ווירב) ?םורָאריװ סורוק

 ערעטצניפ יד ןגעק טעדנעוװעג ,ןעטוה ןָאפ ךירלוא ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ ?עקילייה , עכעלרעטלַאלטימ

 ןבירשעג ,רעטרע קחצי ןופ סעריטַאס יד ןעוועג ןענייז רעפרַאש ךָאנ'

 ןקיטסייג םעד ןזיוועגפיוא טָאה רע .שיאערבעה ןשירַארעטיל-ךיוה ַא ןיא

 -נייא רָאנ טשינ ןליוו סָאװ ,רעקיטַאנַאפ עשידיי רענַאיצילַאג יד ןופ תולד

 ןפַאלקשרַאפ קיטסיײיג ןוא שימָאנָאקע רָאנ ,עטכישעג רעד ןופ גנַאג םעד ןטלַאה

 ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 ןופ סעריטַאס עקידנרעלַאב-ףיט ןוא עטכַארטעגכרוד ,עלופטכַארּפ יד

 ןפיוא גנולמַאז ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיונוצ, טיוט ןייז ךָאנ ןענייז ,ןרעטרע

 ,(זיוה ןשידיי ןופ רעטיה רעד) "לארשי תיבל הפוצה , ןעמָאנ

 -ַארעטיל ַא ךיוא רָאנ ,גנוטײדַאב עשירעיצרעד ַא רָאנ טשינ ןבָאה ייז

 -ענער ןוא ץנַאלג ןשירַארעטיל ןופ ָאווינ ןכיוה ַא ףיוא ןעייטש ייז .עשיר

 ,טסנוק-סנַאס

 טנערבעג ךעלטנפע ןבָאה םידיסח יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 יז ןבָאה ,ןרעטרע ןוא ןעלרעּפ ,ןטרָאּפַאּפַאר ןופ רעכיב יד ןסַאג יד ףיוא
 עטיירב ןפורעגסױרַא ןוא ןרַאילּפמעזקע רעטרעדנוה ןיא טײרּפשרַאפ ךיז

 ,םירבחמ ערעייז וצ גנונעקרענַא ןוא עיטַאּפמיס

 רעד וצ טסַאּפעגוצ ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד טיינַאב טרעו ױזַא

 ַא 1820 ןיא ךיז טזייװַאב ךַארּפש רעד ןיא .רוטַארעטיל רעכעלטלעוו ,רעיינ

 רעביירש רענַאיצילַאג ענעטירשעגרָאפ ,עגנוי ווו ,"םיתעה-ירוכיב; ךוביָאי

 רעד רעביא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ רעטנוא ןעמענ עטנרעלעג ןוא

 ןלעטש "םיתעה ירוכיב , יד ןעוו ןוא .רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעשידיי

 רעד טימ ןטיברַאפ ךיילג ייז ןרעוו ,דנַאב ןטפלעווצ םייב ,1821 ןיא ,ּפָא ךיז

 ,(טכַארּפ ןופ םיובנייוו ַא) "דמח-םרכ , טפירש רעשידָאירעּפ

 עשידיי ןופ ענובירט ַא טרעוו יז .רעטיירב ליפ ןיוש זיא םענרַאפ ריא

 ןריפ עכלעוו ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטיײד ,עילַאטיא ,עיצילַאג ןופ עטנרעלעג

 ןיא עשידיי ,הנומא ,םזיאַאדוי ןגעיי םיחוכיוו עכעלטפַאשנסיװ ,עקיניזפיט

 -רעדָאמ רעד ןופ ָאווינ ןטסכעה ןפיוא עיפָאזָאליפ ןוא עטכישעג ענײמעגלַא
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 -טפַאשנסיװ ,ןעיירפ ןוא לַאנרושז ןופ וורענ-טּפיוה רעד .טפַאשנסיװ רענ

 -ַאב "דמח םרכ; ןיא .טרָאּפַאּפַאר הדוהי המלש זיא ,שיוטסיוא-סגנוניימ ןכעל

 רעד ןופ רוטַארעטיל רעד ןגעוו ןדויטע עשיטילַאנַא-ףיט ענייז ךיז ןזייוו

 סבעװניּפש ַא ןיא טלמישרַאפ ןגעלעג טציא זיב זיא סָאװ ,הפוקת:-םינואג

 | ,"טייקבעלרירַאבמוא רעקילייה ןופ

 עקיזיר יד "ןבָארגעגסיױא , טרָאּפַאּפַאר טָאה ןצנוצ טימ לעלַארַאּפ

 -ערגעס ,גנופַאש רעשידיייזעיגילער רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ סנפיוה

 ןשירָאטסיה ןפיט ַא ךרוד ןטכיױלַאב שיטירק ןוא שיגָאלָאנָארכ ייז טריג

 ,זילַאנַא

 -עגנָא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יז .טעברַא עשירענָאיּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ַארעטיל רעכעלרעטלַאלטימ רעד רַאפ דָאטעמ-סגנושרָאפ םעיינ ַא טנכייצ

 עיצולָאװע ריא טעדנירגַאב ךעלטפַאשנסיװ טָאה יז .קלָאפ ןשידיי ןופ רוט

 .גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעד ןיא טייקיסעמצעזעג רעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא

 רעד ןופ טפַאשנסיװ יד זיולב טשינ טרעכיײרַאב טרָאּפַאּפַאר טָאה םורַא ױזַא

 -ָאמ רעד וצ רעייטשייב ןקיטכיוו ַא ןבעגעג רָאנ; טייקשידיי רעשירָאטסיה

 .(גנוביירש-עטכישעג) עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רענרעד
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 רעד ,ןסקָאדָאטרָא רענַאיצילַאג יד ןופ רעריפ רעד טָאה טסוװַאב יו

 ןַא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד ןיא ןפורעגסיוא ,ןײטשנערָא בקעי 'ר בר

 ."דמושמ/, ןוא "לארשי עשוּפ , סלַא  ןטרָאּפַאּפַאר ףיוא םרח ןכעלטנפע

 ןפָארטעגנָא רעבָא טָאה "?רָאטַאטקיד רעקילייה רעקיטכעמלַא; רעד

 -טנעעג טָאה טרָאּפַאּפַאר .ליכשמ ןוא רעקנעד םענעקָארשרעד-טשינ ַא ךיוא

 -עלָאּפ ַא ןיא .רעטכעלעג ןכעלטנפע ,ןקיכליה ַא טימ םרח םעד ףיוא טרעפ

 -טעג , ןופ המכח עשימהב; יד ףיוא רע טזייוו ,"הדוהי תלחנ ,, ווירב ןשימ

 ןעזנָא ןוא דובכ םעד רעטנורַא טסייר סָאװ ,(ןייטשנערָא) רעקיטַאנַאפ" ןכעל

 .טלעו רעטריזיליוויצ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ

 טרָאּפַאּפַאר טרעוו ,רעביירש ןוא רעטנרעלעג רעטמירַאב סלַא ןיוש ןעוו

 -רַאט ןיא ברידנַאל סלַא םיליכשמ ןוא "ןרָאטַאמרָאפער, יד ךרוד טמיטשַאב

 -שיט עשידיסח, יד ייס סענעיה יװ ,םיא ףיוא ךיז ןפרַאװ ,(1828) לָאּפָאנ

 זיולב טשינ ןזָאלרַאפ זומ רע .ןסקָאדָאטרָא עטרעווילגרַאפ יד ייס ,"רעצנעט

 -רַאפ ןבָאה הרות רעד ןופ רעטיה עקילייה יד .טָאטש יד ךיוא רָאנ ,טמַא ןייז
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 -ַאּפַאר ןעָארד ייז .(! טשינ עגרה) *:! חצרת אל* טָאבעג ןקילײה ַא ןיא ןסעג
 ,גנוטכינרַאפ רעשיזיפ טימ ןטרָאט

 ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ עטפיטרַאפ ענייז סָאװ ,רעטנרעלעג רעד

 רעסיורג ןייז טימ זומ ,גנורירטנעצנָאק ןוא טייקיאור ןרעדָאפ ןטעברַא ןוא

 ,בר סלַא טמַא םעד ןָא טמענ רע ווו ,גָארּפ ןייק ןרָאפרעבירַא ,החּפשמ ןיוש

 .ןפַאש ןוא ןטעברַא ,ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב קיאור רע ןָאק ,ָאד טציא

 -ךשוח  רעשידיי רעד טימ ףמַאק רעשיטַאמַארד רעקירָאיגנַאל רעד

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םיא ןבָאה ,ץנַארעלָאטמוא ןוא םזיטַאנַאפ ריא ,"טאטש

 'ןייק ןכלעוו ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ טייהיירפ רַאפ ןובירט ןכעלטפַאשנדיײיל

 .ןעגניווצַאב טשינ ןענָאק טלַאװעג ןוא רָארעט םוש
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 רעד וצ גַארטיײב ןייז ןוא סעה השמ

 עטכישעג רעשידיי ןוא רענײמעגלַא

 ןיא ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא סנַאסענער רעשידיי רעסיורג רעד

 טיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרעד עלַאסָאלַאק ןבעגעג טָאה טרעדנוהרָאי ןט"9

 ,גנוביירש-עטכישעג רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ שרַאמסיױרָאּפ ןופ

 -כָארק ןמחנ ,לעקנַארפ .ז ,רעגייג םהרבַא ,ָאטַאצול ,טרָאּפַאּפַאר .י .ש

 ןרַאפ "לַאירעטַאמ-יוב, ןקיטכיוו ַא טיירגעגוצ ןבָאה ,טסָאי ,ץנוצ ,(1 לָאמ

 .ץערג (שריה) ךירנייה -- עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ?טקעטיכרַא , ןסיורג

 ַא םורַא טמענ סָאװ "ןעדוי רעד עטכישעג יד, קרעוו קידנעב-11 ןייז

 יד ףיוא טריזַאב ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןזיב רעטלַארוא ןשידיי ןופ הפוקת

 -סיה רעשיאעּפָארײא רענײמעגלַא רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עכעלטפַאשנסיװ

 ךיילגרַאפ ןיא ,טנעמונָאמ רעלַאנָאיצַאנ רעקיטכעמ ַא זיא ,עיּפַארגָאירָאט

 תמכח, ןופ רענעק ?עקיטכרָאפסטָאג, יד ןופ ןטעברַא עלַא ןכלעוו טימ

 סָאװ ,םעד ץָארט .,ןיילק קידכעבענ ןענייז (טפַאשנסיוו רעשידיי) "תודהיה

 עירָאגעטַאק עזעיגילער ַא םוטנדיי סָאד זיא גנומענַאב-עטכישעג ס'צערג ןיא

 ןופ טפַארק עקידנריטנעמעצ יד ,המשנ יד זיא עיידיא עזעיגילער יד ,הרות יד)

 רעסיורג ,ןרענַאיּפהלכשה רענַאיצילַאג עטסערג יד ןופ רעניײיא (!

 רעד) "ןמזה יכובנ הרומ; קרעוו ןייז טימ .רעקנעד ןוא ףָאזָאליפ רעשידיי

 רעד וצ גָארטײב ןקיזיר ַא ןבעגעג רע טָאה (טייצ רעזדנוא ןופ רעזייווגעוו

 זילַאנַא ןשיפָאזָאליפ ןפיט ַא ןבעגעג טָאה רע .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי

 רע טָאה תופידר רַאפ ארומ סיױא .עטכישעג רעשידיי רָאי טנזױט יירד ןופ

 טגָאזעגנָא רע טָאה האווצ ןייז ןיא ןבעל םייב קרעוו ענייז טקורדעג טשינ

 רָאי ןיא טשרע סױרַא זיאיס .ץילרעב ןייק ןצנוצ קרעוו ןייז ןקישוצרעביא

 ךעטנוא ,"ןמזה יכובנ הרומ; :ןעמָאנ ןרעטנוא טוט ןייז ךָאנ רָאי 11{ ,1

 .עדעררָאּפ ַא סנייז טימ ןוא ןצנוצ ןופ עיצקַאדער רעד

329 



 רעזעיגילער רעד ןופ קעװַא זיא סָאװ ,דיי ןדעי רע טייטשרַאפ ,(קלָאֿפ
 ,עיצידַארט

 זיא םזידיסח, ןכלעוו רַאפ ,רעקנעדיירפ ַא ןעוועג ךָאד זיא ןיילַא רע
 ,"קיטשצנוק עצרַאװש; --- קיטסימ ןוא הלבק ,"שינרעטצניפ עדליוו ַא ןעוועג

 ץלַא יד ןגעק סױרַא ףרַאש ץערג טערט רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,קלָאפ ןגייא רעייז ןופ קעװַא ןענייז סָאװ ,ןדיי

 -ימיסַא-טשינ ןוא ןטרילימיסַא ןופ ןפירגַאב יד םיא ייב ןענייז ךָאד ןוא
 -ַאש ןייז ןיא סױרַא טשינ ןוליּפַא ןטערט ייז ,רָאלק םָאקלופ טשינ דיי ןטריל
 ןיא ןשינעעשעג עשירָאטסיה עסיורג ןופ ןָאפ ןפיוא רָאנ .עכלעזַא סלַא גנופ
 לגנַארעג ןפרַאש םעד ןיוש ןעמ טליפ ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד
 : ,ןפורג עדייב ןופ רעייטשרָאפ יד ןשיװצ

 רעשידיי רעד ןיא טלעטשעגקעװַא קיטיײזלַא ןוא ףרַאש טָאה זיולב םעד
 ,םזילַאיצָאס ןופ רעקיטערָאעט ,רענַאיצולָאװער רעטמירַאב רעד ,עטכישעג
  .סעה השמ -- ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ ןופ רעפמעקטימ ןוא רעטעברַאטימ
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 ןבילברַאפ רע זיא עלַא רַאפ רעבָא ,טרעהעג סעּפע םיא ןופ ןבָאה עלַא
 ,ןעקנַאדעג עכעלדנעטשרַאפמוא ןופ ָאכע רעטייוו ַא יו

 ןעז םיא ןיא ןליוו רעביירש ןוא רעקירָאטסיה עשיטסינויצ עסיוועג
 איבנ רעד , םיא ןפור ערעדנַא .םזינויצ ןופ רעפמעק ןוא רעקיטערָאעט םעד
 םעד םיא ןיא ןעעז ןטסינויצ-ילעוּפ עקניל ןוא עטכער עקינייא ,"םזינויצ ןופ
 רעד ןופ רעוט -- ןטסילַאיצָאס עשידיי עסיוועג ,ןװָאכָארָאב ןופ רעייגרָאפ
 -ָאװער ןסיורג םעד םיא ןיא ןעעז -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער
 ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעקיטערָאעט ןכיירטסייג ןוא רעפמעק ןקיטומ ,רענָאיצול
 יו טעמכ רע זיא ?סַאג רעשידיי רעד; ףיוא ןײמעגלַא ןיא רעבָא .קנַאדעג
 ,ןטלַאטשעג עטנַאקַאב קיניײװ ןופ לּפענ ןטייוו ַא ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ

 רעקיבייא וצ םיא ןבָאה (5 לירּפַא ןט-6) ןברָאטשעג זיא סעה ןעוו
 םעד וצ) דנַאלשטייד ךָאנ ףָאהנַאב םוצ ,זירַאּפ ןיא גנוניווװ ןייז ןופ ,ור
 -רָאפ ,טנגעזעג קידנריר ןוא טײלגַאב ,(ןייר ןפיוא ץטייד ןיא רבק-החּפשמ
 ,ךיירקנַארפ --- עּפָארײא ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עלַא ןופ רעייטש
 רעכלעוו ןופ רענייק רעבָא --- דנַאלָאה ,עיגלעב ,ןליוּפ ,דנַאלגנע ,דנַאלשטיײד
 ,טיצַאזינַאגרָא רעדָא ,גנוטכיר ?רעלַאנָאיצַאנ , רעשידיי ןייז טשינ לָאז סע
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 טנָאמרעד טשינ טעמכ טָאה עסערּפ "עלַאנָאיצַאנ, עשידיי עקיטלָאמעד יד

 ןופ רבחמ םעד ,"לצרעה רָאדָאעט ןופ רעייגרָאפ ןטקעריד ,ןסיורג םעד,

 רעד ןגעוו קרעוװ עשיּפָאזָאליפ עסיורג ,עטשרע סָאד ,"םילשורי ןוא םיור;

 "ץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ,קלָאפ ןשידיי ,עיגילער רעשידיי

 .לארשי

 ןסיורג ַאזַא םורַא "טייקליטש-טיוט , יד ןעוועג םרוג ןבָאה תוביס עכלעוו

 ןפרָאװעגנײרַא רעטעּפש ךיוא רע זיא סָאװרַאפ ? רעקנעד ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ

 ?גנוסעגרַאּפ ןופ םוהת ןיא ,ןזיירק עבלעז יד ךרוד ,ןרָאװעג

 רןעקנַאדעג ןייז ןופ ?ןטיײקכַאװש; ערעדנַא ןשיווצ טָאה סעה השמ

 -ָאיצַאנ סָאד טָאה רע --- ?טיײקכַאװש עכעלרעפעג , ןייא טגָאמרַאפ ךָאנ ,גנַאג

 "אטח ןעמַאזיורגק םעד ,ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טימ ןדנוברַאפ גנע עלַאנ

 .ןייז לחומ טנַאקעג טשינ לָאמנייק "ןדיי עלַאנָאיצַאנ יד , םיא ןבָאה

 -עילַאטיא ןופ ףמַאק ןשירעיײרפַאב-לַאנָאיצַאנ םעד ןיא ךָאד טָאה סעה

 ַא וצ געוו םעד ןעזעג ,ידלַאבירַאג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,קלָאפ ןשינ

 (םילשורי) לארשי יירפ לַאנָאיצַאנ

 רע טעז ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס םעד יירט גוצ-םעטָא ןטצעל ןזיב

 -גוא ,עיצַאטַאולּפסקע ןופ יירפ ,טלעוו רעכעלשטנעמ ַא רַאפ ףמַאק םעד ןיא

 שיטסילַאיצָאס ,קיגנעהּפָאמוא ,יירפ ַא וצ געוו םעד ,תומחלמ ןוא גנוקירדרעט

 ןענעייל ,םעלבָארּפ םעד טעמדיוועג ,"םילשורי ןוא םיור/? ןייז ןיא .לארשי

 ףיוא טָאטש עקיבייא יד ךיז טיירפַאב סע ןעוו, : טרָאװרָאפ ןיא ךיילג רימ

 רעקיבייא רעד ןופ גנואיירפַאב יד ןָא ךיז טביוה ,(םיור) רעביט ךייט םעד

 טבעל ,ףיוא טבעל עילַאטיא ןעוו ;(םילשורי) הירומ רה םעד ףיוא טָאטש

 ןקילײטַאב ךיז ןלעוו םילשורי ןופ רעדניק עטמותירַאפ יד ךיוא .הדוהי ףיוא

 םעד ןופ רעקלעפ יד ןופ (טרובעגרעדיוו) םיתמה-תיחת ןסיורג םעד ןיא

 ."תומולח עזייב ענייז ןוא רעטלַאלטימ ןופ ףָאלש-רעטניוו

 שטנעמ ַא ,רעדורב ַא ןופ ןעמוקַאב טשינ טָאה רעדורב ַא סָאװ ,סָאד,

 יעיצַאנ ַא ןופ עיצַאנ ַא ,קלָאפ ַא ןופ קלָאפ ַא ןעמוקַאב טעוו סָאד ,שטנעמ ַא ןופ

 -ביילג ןייז טשינ קלָאפ ןייק רַאפ סע ןעק גירק-סטייהיירפ ןטצעל םעד ןיא

 רעדָא טניירפ ַא םענייז רַאפ קלָאּפ רעדנַא ןַא ןבָאה טעוו'ס ביוא ,קיטליג

 ."אנוש ַא

 ןרעטנוא קלָאפ ןשידי םעד טעמדיוועג ,לקיטרַא טצעל ןייז ןיא

 רעזדנוא ןופ ןעמרוטש יד ןוא םיוונע יד ןופ ןעױרטרַאפ-טָאג סָאד , : ןעמָאנ

 ןעמַאזוצ? :סעה השמ טביירש ,(טפירשטַאנָאמ סצערג ןיא טקורדעג) "טייצ
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 ךיז קלָאפ עשידיי סָאד ףרַאד ןעײטרַאּפ ןוא רעקלעפ עוויסערגָארּפ יד טימ

 טייהיירפ ןופ טלעוו רעיינ ַא וצ טבערטש סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןסילשנָא

 | ."םזילַאיצָאס ןוא

 -נסיוו םעד ןוא גנוגעווַאב-טלעוו רענרעדָאמ רעד טימ ןייג ןזומ רימ,

 יד ןופ ןעיידיא עסיורג יד וצ ךוּפיהל טשינ ןענייז עכלעוו ,תמא ןכעלטפַאש

 ."עיגילער-סטכישעג רעזדנוא ןופ רעדנירגַאב יד ,םיקידצ ןוא םיוונע

 טָאה רעכלעוו ,רעקנעד ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ַא ןופ רעטרעוו ןענייז סָאד

 -חישמ יד ןעזעג ,עיפָאזָאליפ ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןיא ,םוטנדיי ןיא

 -ַאב-לַאיצַאס ,רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ,גנוזיילרעד ןופ הנומא יד ,עיגילער

 ,טייהשטנעמ רעטײרפַאב ןוא רעטיינ

 ,קיטע עשידיי עלַאיצַאסיזעיגילער יד ,םוטנדיי סָאד זיא ןסעה רַאפ

 -ָאס ןופ עזַאב עשילַארָאמ יד טגָאזעג רעסעב רעדָא ,םזילַאיצָאס רעד --

 ,םזילַאיצ

 -הרות רעד ןיא ןעמָאנ סטָאג ןופ זילַאנַא רעשיגָאלָאמיטע ןַא ןיא

 טזייוו ,("ַאװָאהעי, ןטסירק ייב ,"ונודא; סָאד ןעמ טנעייל ןדיי ייב) ?הוהי

 ןופ (טייצ-טפנוקוצ) דיתע ןמז רערעטלע רעד זיא טרָאװ סָאד זַא; ףיוא סעה

 טרָאװ ןופ םירבחמ יד זַא ,סױרַא טגנירד םעד ןופ .(ןייז טעוו רע) היה טרָאװ

 טָאג רעד זיא טָאג רעשידיי רעד זַא ,ןכיירשרעטנוא טלָאװעג ןבָאה ?הוהי;

 רעצנַאג רעד רַאפ טפנוקוצ עקיטכיל עשירעפעש יד ,עטכישעג רעד ןופ

 ,טייהשטנעמ

 ןביוהעגסיױרַא סע טָאה רע .טייקשידיי ןייז ףרַאש טריטנעצקַא טָאה סעה

 ."םילשורי ןוא םיור , קרעװ ןייז ןיא ךעלטייד ןוא טיירנ

 עלַאנָאיצַאנ ןייז סעה טיג (2 ךוב םעד ןיא ווירב ןיוש ןטשרע ןיא

 :טרָאד ןענעייל רימ .עיצַארַאלקעד

 טימ ,תובא-תשורי ןיימ טימ ןדנוברַאפ זיא טעטילַאנָאיצַאנ ןיימ,

 ןופ טרָא-סטרובעג םעד טימ ,טָאטש רעקיביײיא רעד ןוא דנַאל ןקיביא םעד

 רעקיטפנוקוצ רעד ןוא ןבעל ןופ טייהנייא רעכעלטעג רעד ןופ ןביולג םעד

 וצ ךעלגעמוא ןעוועג טלָאװ'ס ביוא, ."ןשטנעמ עלַא ןופ גנורעדירברַאפ

 טלָאװ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעשידי רעד טימ עיצַאּפיצנַאמע יד ןקינייארַאפ

 .?עיצַאּפיצנַאמע יד ןעוועג בירקמ ןעמ

 ןוירב ןופ םרָאפ ןיא ןבירשעג זיא *םילשורי ןוא םיור,; ךוב סָאד (2

 ,ױףרפ ַא וצ
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 סלַא ןסעה ןיא ןעלפייווצ וצ תוביס ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעעז רימ יו |

 ,ןבעל םייב ייס "ןדיי עלַאנָאיצַאנ יד, םיא ןבָאה ךָאד ןוא .דיי ןלַאנָאיצַאנ

 ,םיא טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז .ןגיוושרַאפ ,רעטעּפש ייס ,טיוט םעד ייב ייס

 .טײהנעגנַאגרַאפ ערענָאיצולָאװער ןייז ןסעגרַאפ ןוא ןייז לחומ ,ןפוא םושב

 -ַאיצָאס ,"םזינומָאק ןופ יבר, ןקיטכענ ַא טימ רעכיז ןייז ןעמ ןָאק יו ,לייוו

 רעוט ,ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ ןופ רעטעברַאטימ ,רעפמעק-ןדַאקירַאב ןשיטסיל

 ? *לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע , ןופ

 טימ ןרבח ךיז לי סָאװ ,סָאד זיא "דיי רעלַאנָאיצַאנ , ַארַאפ סָאװ ןוא

 יי ןדיי יד ןופ םיאנוש עקיטולב ןעוועג קידנעטש ןענייז סָאװ ,"םייוג;

 .עיג, ַא טימ טַאהעג הנותח ךיוא ןיילַא ךָאנ רע טָאה וצרעד

 -לעב, רעטסערג רעד ןייז וליפַא רע געמ ,םענייא ַאזַא וצ : ןיינ, ןיינ

 .ןבָאה טשינ יורטוצ ןייק ןעמ ןָאק ,"הבושת

 רעטיב :תמא רעטלַא רעד טקיטעטשַאב ךיז טָאה ןסעה ןופ לַאפ ןיא

 ַא ןופ רעגנעהנָא םעיינ רעדָא ןטדמשעג) טיּפָאענ ןדעי ןופ לרוג רעד זיא

 ןוא טניירפ עכעלקריוו ענייז םיא ןזָאלרַאפ'ס ."הבושת-לעב; ןוא (ןירטקָאד

 .ןעניפעג טשינ רע ןָאק עיינ ןייק

 ַא ןופ לָאר רעד וצ טלקייקרעד טשינ לָאמנייק ךיז טָאה סעה רעבָא

 טשינ םיא ןבָאה ןביירשוצ סָאד םיא ןליו עכלעוו יד ,"הבושת-לעב;

 ,(טשטייטעגסיוא) טריטערּפרעטניא ךעלכעלפרעביוא רעדָא ,ןענַאטשרַאפ

2 + 
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 ,קנַאדעג ןשיטסלַאיצָאס ןופ רעקיטערָאעט רעסיורג רעד ,סעה השמ

 גנורעדירברַאפ ןוא טכער-סגנומיטשַאב רַאפ רעפמעק רעכעלטּפַאשנדיײל

 .קלָאפ ןגייא ןייז ןיא ךיוא ןסעגרַאפ טשינ טָאה ,רעקלעפ עלַא ןופ

 "ידריוו רעצלָאטש ןוא שטנעמ רעקידריוװ רעצלָאטש ַא ןעוועג זיא רע

 .דיי רעק

 רעד ןיא ןײירַא רע זיא "רעדירב עלַאנָאיצַאנ , ענייז ןופ ןגיוושרַאפ

 -בישעג רעד ןיא ,עטכישעג רעשידיי ןוא רענײמעגלַא רעד ןיא ,טפַאשנסיוװ

 .קנַאדעג ןשיּפָאזָאליפ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עט

 "רַאפ ןענייז'ס ווו ,עידעּפָאלקיצנע רעדעי ןיא טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז

 .רעביירש ןוא רעקנעד עסיורג ןופ ןעמענ טקיביײא
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 ןיא סױרַא) עידעּפָאלקיצנע רעשיטעיווָאס ,רעשיפָאזָאליפ רעד ןיא
 : םיא ןגעוו רימ ןענעייל 8

 ןשיפָאזָאליפ םעד ןרימרָאפ ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה רע;
 -קריוו, ןכעלרעגריבניילק ןופ רעקידערּפ ןוא רעדנירגַאב ןעוועג ..,םזינומָאק
 ןופ טריפעגנָא ,"דנַאברַאפ ןשיטסינומָאק; ןופ דילגטימ ."םזילַאיצָאס ןכעל
 ןיא רעמענליײטנָא ,ןלַאסַאל ןופ "דנַאברַאפ-רעטעברַאא ןיא קיטעט; ןסקרַאמ
 -ורי ןוא םיור, קרעװ םעד ןיא .לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןופ ןטעברַא יד
 ןיא .ןעגנואיושנָא עשיטסינויצ יד סָאמ עסיוועג ַא ןיא רע טציטש "םילש
 רעד ןגעוו עירָאעט עשימַאניד יד , טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעטצעל ןייז
 רַאפ גנודנירגַאב עכעלטפַאשנסיװ-רוטַאנ ַא ןבעג רע טריבורּפ ?עירעטַאמ
 ."ןעעדיא עשיטסילַאיצָאס; ענייז

 : םיא ןגעוו טביירש ווָאנבוד ןועמש

 ןיא .הפוקת ןייז ןופ סנימאמ ינַא עלַא ןסירעגרעטנורַא טָאה רעקל
 רעשיטסינומָאק רעד , ןעמָאנ ַא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ןיירק סלעגנע-סקרַאמ
 ןופ) עיצַארגימע רעשיטילָאּפ רעד ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא רע ,?יבר
 ןוא ךרוד .1848 עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ זירַאּפ ןיא (.ג .ט דנַאלשטייד
 -טולב) םד-תלילע רעקשמד רעד ךָאנ ,םיצולּפ ,טסילַאנָאיצַאנרעטניא ךרוד
 ךיז טָאה סעה ...ןליפעג עלַאנָאיצַאנ םיא ןיא טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה (לובלכ
 -ַאנ רעד ."עיצַאזיליוויצ רעזַאושזרוכ, רעד ןגעק גירק ןיא ןָאטעג-ףרָאװ ַא
 ןשידיי םעד טָאה (1861-1859) עילַאטיא ןיא גירק רעשירעיירפַאב-לַאנָאיצ
 ןפרַאד ייז ןוא עיצַאנ ַא ןענייז ןדייא : געוו םעד ןזיוועג (.ג .ט ןסעה) יניזדאמ
 ,"ךיילג סעיצַאנ עטקירדרעטנוא עלַא טימ גנואיירפַאב רעייז רַאפ ןטיירטש

 ץנעדנַאּפסערָאק רעד ןוא קרעװ יד ןיא טרָא קיטכיוו ַא טמענרַאפ סעה
 ןופ ליפ טפמעקַאב ייז ןבָאה ןסייוו רימ יו ,ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ ןשיוצ
 שנייז ףוס ןזיב ןבילבעג רעבָא ,ןעקנַאדעג עלַאיצָאס ןוא עשיפָאזָאליפ ענייז
 ןוא רענָאיצולָאװער ,רעוט-רעטעברַא סלַא טצעשעג ךיוה םיא ,טניירפ
 רעשישטייד רעד ןגעק טפמעקעג ןעמַאזוצ ייז ןבָאה טנַאה ייב טנַאה .רעקנעד
 -ָאס ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ךַאז רעד רַאפ ,עיצקַאער רעשיאעּפָאריײא ןוא
 ,ןסקרַאמ --- יירד עלַא ייז טָאה ןעמ ןעוו ,דָאירעּפ ַא ןליפַא ןעוועג .םזילַאיצ
 "טייקינייא-יירד עשיטסילַאיצָאס יד , רַאפ ןטלַאהעג -- ןסעה ןוא ןסלעגנע
 ,טייצ רעייז ןופ

334 



 ,1812 רָאי ןשירָאטסיה ןיא טלעװו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא סעה השמ

 סלַא .םַאטש ןשירחוס ןופ ןדיי עשיסקָאדָאטרָא-םורפ ייב ,דנַאלשטייד ןיא

 ט'משעג טָאה רעכלעוו ,ןָאב ןיא ןדייז םייב ןגיוצרעד ךיז רע טָאה דניק

 טַאהעג ךיוא טָאה רע .רעקנעד רעטסיירד ןוא רעטנרעלעג ,םכח-דימלת סלַא

 םעד .טייקכעלנעזרעּפ סעה ןופ גנורימרָאפ רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא

 עטפיטרַאפ ,עגולק ,עדריוו ןייז ,קלָאפ ןשידיי םוצ עביל ןוא ןביולג סנדייז

 -צרָאװ עפיט ןזָאלעגרעביא ןבָאה ,ןטכַארט ןופ ןפוא רעשיטילַאנַא ןוא הנומא

 .עלהשמ םעניילק ןופ המשנ רעכעלדניפמע רעד ןיא ןעל

 טרעטשעג טשינ םיא טָאה גנואיצרעד עלענָאיצידַארט עשידיי יד

 ןיא ןסירעגטימ םיא טָאה ךיוא ָאד .טעטיסרעוונוא רענָאב ןפיוא ןרידוטש וצ

 ,גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רעק-20 יד

 יד ןופ ןזיירק עשיטסילַאיצַאס ןוא עשיטסינומָאק עשיטסיכרַאנַא יד ןיא

 ןופ ,המשנ רעכעלדניפמע ןייז רַאפ רעביוצ םעד רע טניפעג, ןטנעדוטס

 ,דיי ןוא שטנעמ

 .גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ רעוט רעויטקַא ןַא טרעוו רע

 סעה .רעטלעק ץלַא ןרעוו ,רחוס םעד ,רעטָאפ םעד טימ ןעגנואיצַאב ענייז

 קרעוו יד םיא ןקָאל'ס .סעיצקַאזנַארט עלעיצרעמָאק ןוא רחסמ ןופ טייוו זיא

 ןופ; ךַאז יד םיא טפור'ס .ךַאברעיױפ ןוא לעגעה ,ַאזָאניּפש ןוא טראקעד ןופ

 םייה ןייק ,טעז רעד וצ טיורב ןייק ןבָאה סָאװ ,ןטרעוװ עלַא ןופ רעפעש יד

 ,"ךיירפ ןייק ןוא

 ,טיונ ןוא תוקחד ןיא גנַאל טבעל .םייה עכעלגעמרַאפ ןייז טזָאלרַאפ רע

 ןוא ,ןעגנושרָאפ עשיפָאזָאליפ עטפיטרַאפ ןיא קילג ןוא דיירפ טניפעג רעבָא

 רעסיורג ןייז .טלעוו רעכעלשטנעמ רערענעש ַא רַאפ ףמַאק ןרענָאיצולַאװער

 ,תמא םעד ןכוז ןוא ןשינעלגנַאר ןופ תופוקת עלַא ןיא רערעל ןוא רעזייווגעוו

 .ַאזָאניּפש ךורב ןופ קיטע ןוא הטיש עשיפָאזָאליפ יד ןבילבעג זיא

 ידע :ןעמָאנ םעד טגָארט ,טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ךיוא עטשרע ןייז

 ,"ךימלת ַא סַאזָאניּפש ןופ טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג עקילייה

 עטפיטרַאפ ַא ןיוש זיא קרעוװ ןייז רעבָא ,רבחמ רעד טלַא זיא רָאי 5

 יד רעביא ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנַאג םעד רעביא עידוטש
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 -יסעמצעזעג רעד רעביא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןכורּפשרעדיװ עלַאיצָאס

 .שרַאמסיױרַאפ ןשירָאטסיה ןוויסערגָארּפ ןופ טייק

 גנוכיירגרעד עטסכעה יד סעה טעז ,קנַאדעג ןוא קרעװ סַאזָאניּפש ןיא

 ,ןכַאברעיױפ וצ טעברַא ןייז ןיא ןָא ךיוא טדניב רע .לכש ןכעלשטנעמ ןופ

 ,ןסעה ןופ רעזייווגעוו ןסיורג ןטייווצ םעד-

 עיינ ַא ןעמוקפיוא זומ'ס זַא ,קנַאדעג סכַאברעיױפ רעביא טמענ רע

 ,גנוטכַא ןוא עביל רעכעלשטנעמלַא ,רעקיטייזנגעק ןופ עיגילער-טלעוו

 .שטנעמ רעד ןעמענרַאפ טעװ טָאג ןופ טרָא סָאד ווו

 -פנוקוצ יד ןסעה רַאפ זיא "טלעוו-טפנוקוצ עכעלשטנעמ-ךעלטעג יד;

 (הבולמ) טַאטש רעד ףרַאד , טרָאד .טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס עקיט

 ןרעוו ףרַאד סָאװ ,םוטכייר עכעלטפַאשלעזעג סָאד ןרילָארטנָאק ןוא ןציזַאג

 ןוא קילג ןשרעה ףרַאד טרָאד , ."רעגריב עלַא ןשיװצ טלייטעגנייא ךיילג

 -ַאיד םעד טעז סעה רעקירָאי-25 רעד ןוא ."טייהכיילג ןוא טייהיירפ ,עביל

 יוברעביא םוצ ןריפרעד ןזומ סָאװ ןצַאזנגעק עלַאיצָאס ןופ ףמַאק ןשיטקעל

 ,ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס ףיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ

 סָאװ ,ץנערוקנָאק עשיפלעוו יד זיא סָאד :ױַא ייז טרילומרָאפ רע

 -סיורג ןופ עיצַארטנעצנָאק יד זיא סָאד ,דנַאטשלטימ םעד טעטכינרַאפ

 -רעטעברַא ןופ טיונ ןוא גנורעמערָארַאפ עכעלקערש ַא זיא סָאד ,לַאטיּפַאק

 ,?סַאלק

 טרילומרָאפ סעה טָאה 1827 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,קרעוו ןטשרע םעד ןיא

 -מוא ןייז ןיא ןעמוקעג 1847 רָאי ןיא זיא סקרַאמ עכלעוו טימ ןעקנַאדעג ליפ

 ."טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק , ןכעלברעטש

 לא א
 א

 -עּפָאריײא יד; : ךוב יינ סעה ךיז טזייוװַאב ,1841 ןיא ,רעטעּפש רָאי 4

 ןופ ןטַאטש עטקיניײארַאפ, ןופ קנַאדעג ןטימ טמוק רע ווז ?עיכרַאירט עשיא

 דנַאלשטייד ןופ (הכולמ) טַאטש רעלַאעדיא ןייא ןייז ףרַאד סָאד .?עּפָארײא

 טייהיירפ עטסכעה יד ןכעלקריוורַאפ טעװ סָאװ ,דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ

 -לעהרַאפ עשיטילָאּפ יד טעמדיוועג קרעוו סָאד .םולש ןקיבייא םעד ןוא

 ןוא ןשיטילָאּפ ןלעניגירָא ןַא טגנערבעגסױרַא טָאה ,טייצ רעד ןופ ןשינעט

 ןָא ןדניב ןוא ןדנובעגנָא ןבָאה'ס ןכלעוו וצ קנַאדעג ןשיטסינַאמוה-ףיט
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 ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ רעקיטילָאּפ עוויסערגָארּפ ליפ טנייה ךָאנ

 ,ןטנעניטנָאק

 ןופ עיפָאזָאליפ יד, :לקיטרַא טמירַאב סעה ךיז טזייווַאב 1842 ןיא

 רעטשרע סלַא עטכישעג רעד ןיא ןייא ךיז טביירש רע ןכלעוו טימ ,"טַאט

 טימ ָאד טמוק רע .םזיכרַאנַא ןשישטייד ןופ רעדנירגַאב ןוא רעקיטערָאעט

 ,רעקיטעט רעד זיא עטכישעג רעד ןופ טפַארק:ביירט יד זַא ,קנַאדעג םעד

 טצענערגַאב ןייז טשינ רָאט רעכלעוו ,דיווידניא רעיירפ ,רעשירעפעש

 .םענייק ךרוד

 ריא ןוא הכולמ יד) טַאטש רעד ייס טפַאשעגּפָא ןרעוו ןפרַאד רעבירעד

 יד טקנערשַאב סעכלעוו ,םוטנגײא-טַאוװירּפ סָאד ייס ,(טַארַאּפַא-סגנַאװצ

 ןכעלרעסיוא םוש ןָא ,ןעמיטשַאב יירפ ךיז ףרַאד סָאװ ,שטנעמ ןופ טייהיירפ

 ,קורד

 .שטנעמ ןופ טייהיירפ עטולָאסבַא יד ןיא לַאעדיא רעד

 -יטערָאעט עשיטסיכרַאנַא עסיורג יד ןעמונעגפיוא ןבָאה קנַאדעג םעד

 .ןיקטָאּפָארק ,ןינוקַאב .,ןָאדורּפ : רעק

 זיא ,םזינומָאק-ָאכרַאנַא ןייז ןגעק ,"?טַאט ןופ עיּפָאזָאליפ , סעה ןגעק

 ןשיטסינומָאק;ע ןיא סקרַאמ ןטָארטעגסױרַא טייקפרַאש רעצנַאג רעד טימ

 יד זַא; ןזיוועגפיוא טָאה רע .רעכיב ןוא ןטעברַא ערעדנַא ןוא ?טסעפינַאמ

 ןוא טייקינייא רעטריזינַאגרָא ןייז ןיא טגיל סַאלק-רעטעברַא ןופ טפַארק

 רעכיירגיז רעד רַאפ גנידַאב רעטשרע רעד זיא סָאד רָאנ ןוא ןילּפיצסיד

 יד זַא ,קנַאדעג םעד קידנריטּפעצקַא .עיצולָאװער רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ,םזילַאיצָאס ןופ גיז ןכָאנ ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנולקיוװטנַא עכעלטכישעג

 טָאה ,גנַאװצ ןופ טַארַאּפַא סלַא הכולמ רעד ןופ גנופַאשּפָא רעד וצ ןריפ זומ

 -טיונ עקירָאי-גנַאלע עטולָאסבַא ריא ןכָארטשעגרעטנוא קיטייצכיילג רע

 רעיינ רעד ןופ גנוקיטסעפרַאפ ןוא גנואיוב ןופ עזַאפ רעד ןיא טייקידנעוו

 טלקיװטנַא טיירב לעיצעּפס טָאה קנַאדעג םעד ."גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג

 .?עיצולָאװער יד ןוא הכולמ יד , :טעברַא ןייז ןיא ןינעל טרעכײרַאב ןוא

 רע טָאה ,םזילַאודיװידניא ןוא טייקיציה ,טייקשירַאטנוב סעה ץָארט

 ןיא טקורדעג לקיטרַא ןַא ןיא ,1846 ןיא ןיוש .ןסקרַאמ ןופ טנרעלעג ליפ

 -וויאַאנ רעד ןופ קעװַא סעה טייג ,ץייווש רעד ןיא "רעכיברָאי עשינייר יד ,

 .רעכעלטפַאשנסיװ רעד וצ םזילַאיצָאס ןופ גנוסַאפפיוא רעשיפָאזָאליפ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ טפַארק-ביירט יד ףמַאק-ןסַאלק ןיא ןיוש טעז רע
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 -ער ַא ןייז ןָאק עיצולָאװער עלַאיצָאס יד זַא ,קנַאדעג םעד סיורָאפ טגָאז ןוא

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ,ןטריזינַאגרָא ןופ רָאנ טַאטלוז

 ,לַאטיּפַאק ןדנשרעה ןופ (רענגעק) טסינָאגַאטנַא-טּפיױה םעד סלַא

 ,סעה ןוא סקרַאמ ,םזילַאיצַאס ןופ רעייפירָאק ייווצ יד ךיז ןבָאה ױזַא

 ,טצעשעג ןוא טעטכַאעג קיטייזנגעק

 א

 םעלַא רַאפ ןוא שטנעמ ןקידריװ ןדעי ןופ ןכירטש-טּפיױה יד ןופ ענייא

 ךָאנ ביוא .טַאט ןוא טרָאװ ןופ טייהנייא זיא רענָאיצולָאװער ןוא רעקנעד

 .ןענַאגָאלס עטסוּפ ייז ןענייז ,ןטַאט ןייק טשינ ןעמוק רעטרעוו

 ןופ גנילירפק סלַא עטכישעג רעד ןיא ןיײרַא זיא סָאװ ,1848 רָאי ןיא

 -ָאװער סיוא ןכערב רעדנעל עשיאעּפָאריײא טייהרעמ יד ןיא ןעוו ,"רעקלעפ

 ,רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס רעדָא ,ןשירעײרפַאב-לַאנָאיצַאנ ַא ןגָארט סָאװ ,סעיצול

 רעשרָאפ ןופ טעניבַאק ןליטש םעד סעה טזָאלרַאפ ,געט עשימרוטש יד ןיא

 ןעייר יד ןיא ךיז טלעטש ןוא טסיצילבוּפ ןוא רעביירש ןופ ,ןטנרעלעג ןוא

 ,דנַאלשטיײד ןיא רעלדנעטשפיוא ערענָאיצולָאװער עדנעפמעק יד ןופ

 ןופ ןדַאקירַאב יד ףיוא ןַאד םיא רימ ןעעז ןסלעגנע טימ ןעמַאזוצ

 ןגעק ןטכַאלש ענעסיברַאפ ןיא םערָא ןפיוא סקיב ןטימ ןעדַאב ןוא ןלעק

 "ייד רעד ןופ טסיופ עטרעצנַאּפעג יד -- עקסעטַאדלָאס רעשיסיירּפ רעד

 .עיצקַאער רעשט

 ,רעדנטיײדַאב ַא ןייז טזומעג טָאה עיצולָאװער רעד ןיא לײטנָא ןייז

 טינש ןקיטולב ריא ןביוהעגנָא ןוא טגיזעג טָאה עיצקַאער יד ןעוו לייוו

 ןיא יז טעז ייז ןופ םענייא ןוא .ּפעק יד םעלַא רַאפ ,רעריפנָא יד יז טכוז

 -טיוט ַא םיא ףיוא סױרַא טגָארט טכירעג עשיסיירּפ סָאד ןוא .סעה סעזָאמ

 ענייז ןופ ףליה רעד טימ לייוו ,ןריפסיוא טשינ רעבָא םיא ןעק ןעמ .לייטרוא

 ,ץייווש רעד ןיא ןפָאלטנַא סעה זיא םירבח-ספמַאק
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 "םילשורי ןוא םיור, ןיא סעה השמ ןופ ןימַאמ-ינא רעד

 -ַאוטיס עלַא ןיא רענָאיצולָאװער רעטנעװקעסנָאק רעד זיא סעה השמ

 ַא טימ ךיז טקידנערַאפ (1848) "רעקלעפ ןופ גנילירפ, רעד ןעוו .סעיצ

 ,עיטַאּפַא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןיירַא ןלַאפ ןרענָאיצולָאװער ליפ ןוא הלפמ

 זיא ,טײקטַאז רעכעלרעגריב ןופ טלעוו עמעװקַאב יד סיוא ןביילק רעדָא

 .רעפמעק ןוא ןובירט רעקימַאלּפ רעד רעטייוו ,סעה רעטפדורעג רעד

 רעטלַא רעד רעביא טכירעג עטצעל סָאד, 1 ןופ לקיטרַא ןייז ןיא

 ץלַא ןענעק ןטסילַאיצָאס עשישטייד יד, :רימ ןענעייל "טלעוו רעלַאיצָאס

 ןרעלעפ עריא ןזייוופיוא ,טלעוו עטלַא יד ןריקיטירק ןענָאק ייז .ןטַאט רעסיוא

 ירעייפ םעד ןבָאה וצ שיטסילַאירעטַאמ וצ ןענייז ייז רעבָא ,ןטײקנַארק ןוא

 ."קלָאפ סָאד טימ טסייר ןוא טריזירטקעלע רעכלעוו

 םיא רעביא טגנעה סע ןעװ ,ןעגנוגנידַאב ןיא רע טביירש סָאד ןוא

 ופ טרעדָאפ עכלעוו ,גנוריגער רעשיסיירּפ רעד ןופ לייטרוא-טיוט רעד

 ּפָאק םעד, ןרעפילסיוא ריא לָאז ןעמ ,עיגלעב ןופ ךָאנרעד ,ץייווש רעד

 .סעה השמ -- דנַאלשטייד ןיא 1848 דנַאטשפיוא-ץרעמ םעד ןופ

 םעד ןיא טשינ ןיוש רעבָא ,זירַאּפ ןיא םייה ןייז רעדיוװ טניפעג סעה

 1851 ןיא טָאה טכַאמ יד וװ ,זירַאּפ ןיא רָאנ ,ןרענָאיצולָאװער -דנזיורב

 -לּפעקניײלק רעד, טרַאּפָאנָאב יאול --- רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ טּפַאכרַאפ

 .?טרַאּפַאנָאב ןסיורג ןופ ןוז-רעדורב רעקיד

 -רָאפ עכעלטפַאשנסיװ עטפיטרַאפ לעיצעּפס טציא ךיז טעמדיוו רע

 םימ ךיז טנעקַאב רע .עטכישעג ןוא עיפָאזָאליפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוש

 "ידיי ןופ ןטעברַא יד טימ ,"עטכישעג רעשידייא רעדנעב עטשרע סצערג

 -ָאס ןייז .עיפָאזָאליפ ןוא "תודהיה תמכח; רעד טימ ,"רערעלקפיואק עש
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 טשינ ןוש טעז רע ,טרעטיירבעגסיוא טרעוו טנָאזירָאה רעשיטסילַאיצ
 ןייז ,םעלַא רַאפ ןוא רעקלעפ ערעדנוזַאב ךיוא רָאנ ,טייהשטנעמ יד זיולב
 ,ָאדערק ןשיטסילַאיצָאס-ןײמעגלַא ןייז ןופ רע טמוק ױזַא ,קלָאפ שידיי ,ןגייא
 ןייז וצ ,"טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג עקילייה יד , ןיא ןטרילומרָאפ
 ,"םילשורי ןוא םיור, ןיא ןימַאמ-ינא ןשיטסילַאיצָאס-שידיי

 ,חוכיוו רעד ןָא ךיז טביוה ָאד ןוא
 ןיא ןעעז רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןפָאזָאליּפ ,רעקירָאטסיה ליפ

 -ָאיצַאנרעטניא ןופ רעקירוצ ןשיטסַארד ַא "םילשורי ןוא םיור, קרעװ ןייז
 ,קנַאדעג םעיינ ןייז ףיוא ָאד ךיז טפורַאפ ןעמ ,ןלַאנָאיצַאנ-לָאמש םוצ ןלַאנ
 תוחוכ עשירעפעש יד ,טפַארק-ביירט יד ןענייז ,עיצַאנ יד ןוא עסַאר יד זַא
 ,עטכישעג רעד ןופ

 "םילשורי ןוא םיור , ןופ זילַאנַא םוצ ןייגרעביא לעװ ךיא רעבָא רעדייא
 ןכלעוו ןופ קורד ןרעטנוא ,טַאמילק ןשיטילָאּפ ןטימ ןעמענרַאפ ךיז ךיא ליוו
 רעשירענָאיּפ רעד וצ ןוא קלָאפ ןשידיי םוצ ?קירוצ, ןעמוקעג זיא סעה
 .לארשי ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ ,רעשידיי ַא ןגעוו גנוזָאל ,ןַאד

 ןסיורג ןופ טריזירטקעלע ןעוועג עּפָארײא זיא 1870---1859 ןרָאי יד ןיא
 -ּפָאמוא ןוא טייקינייא ןייז רַאפ קלָאפ ןשינעילַאטיא ןופ ףמַאק-סטייהיירפ
 ,(עיברַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ) טייקיגנעה

 תוחוכ עשיטַארקָאמעד ןוא עוויסערגָארּפ עלַא ןופ סעיטַאּפמיס יד
 ןופ רעדנירג ןוא רעקיטערָאעט ןטמירַאב ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג ןע:ייז
 דלעה-סטייהיירפ ןשינעילַאטיא ןרַאדנעגעל ןוא יניזזַאמ ?עילַאטיא-גנוי,
 ,ידלַאבירַאג

 קלָאפ ןשינעילַאטיא ןופ םעלבָארּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעוו ,געט יד ןיא
 עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד גנוניימ רעכעלטנפע רעד רַאפ טלעטשעגקעװַא טָאה
 ןופ רעריפ ןוא רעקיטערָאעט יד ןבָאה ,רעקלעפ עטכָאירעטנוא עלַא ןופ
 .גנולעטש רעייז טריזיצערּפ יונעג םזילַאיצָאס

 רעלַאנָאיצַאנ וצ קלָאפ ןדעי ןופ טכער סָאד טנעקרענַא ןבָאה ייֵז
 ןוא לַאסַאל ,סלעגנע ,סקרַאמ .טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייקידנעטשטסבלעז
 ידלַאבירַאג ןופ טירטסױרַא ןשיאָארעה םעד שיטסַאיזוטנע ןסירגַאב טעה
 -נייא עשיכיירטסע יד טּפָאלקעצ ןבָאה סָאװ ,ןרעטנָאלָאװ טנזיוט ענייז ןוא
 .דנַאטשפױא וצ קלָאפ עשינעילַאטיא עצנַאג סָאד טקעוועגפיוא ןוא ןטייה

 -עטש עלעיציפָא יד, : "ןייר ןוא ָאּפ, לקיטרַא ןיא ןַאד טביירש סלעגנע
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 ןשינעילַאטיא םייב רָאנ ןרעו טצישַאב ןעק ןייר רעשישטייד רעד זַא ,גנול

 "וצ ,טייקרעכיז ריא רַאפ ,דנַאלשטיײד רַאפ הנכס עטסערג יד זיא ,ָאּפ ךייט

 .?עיציזָאּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא טפנוק

 "ןסיירּפ ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא גירק רעשינעילַאטיא רעד , לקיטרַא ןיא

 ; לַאסַאל דנַאנידרעפ ןָאד טביירש

 ,קלָאפ ַא ןופ עימָאנָאטױא עטסקינייװעניא יד זיא עיטַארקָאמעד יד,

 רעדעי ןופ יירפ זיא קלָאפ סָאד ןעוו ,ךעלגעמ ןָאד רָאנ רעבָא זיא עכלעוו

 זיא ,עיטַארקָאמעד ןופ לַאװק רעד ןוא עזַאב יד , ."טפַאשרעה רעדמערפ

 רָאנ טרעדָאפ סָאװ ,עיטַארקַאמעד ַאק ."עיצַאנ עקיגנעהּפָאמוא ,עיירפ יד

 ערעדנַא ןשרעהַאב ןוא ןרעבָארעד ליוו רעבָא ,טייהיירפ עלַאנָאיצַאנ ךיז רַאפ

 .?עיטַארקָאמעד ןופ גנונעקיילרַאֿפ ַא זיא רעקלעפ

 רעשיטע ןוא רעשיטַארקַאמעד-ףיט רעד ךיוא טמַאטש ןרָאי ענעי ןופ

 עבלעז יד ןריטסיזקע ןזומ קלָאפ ןוא קלָאפ ןשיווצ , :ןסקרַאמ ןופ קנַאדעג

 ,(1 "שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיוװצ יו ,טכער ןוא לַארָאמ ןופ ןצעזעג

 יירפ ןיוש זיא עילַאטיא ןופ לייט עטסערג יד ןעוו ,1862 רָאי ןיא

 ןייק ךיז טזָאל ,רעפמעק-סטייהיירפ ענייז ןופ ץיּפש ןיא ,ידלַאבירַאג ןוא

 ןופ געט יד ןיא ;טכַאמ סטסּפוּפ ןופ טָאטש יד ןעיײרפַאב וצ ידכ ,םיור

 -ַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ רענײמעגלַא

 ךוב סעה ךיז טזייװַאב ,רעדנעל עלַא ןופ ןטַארקָאמעד עלַא דצמ טעטיר

 ."םילשורי ןוא םיור;

 טמענרַאפ ,סעה השמ -- דיי ןוא טסילַאיצַאס רעכעלטפַאשנדיײיל רעד

 ,סקרַאמ -- םירבח:ספמַאק עסיורג ענייז סָאװ ,גנולעטש עבלעז יד ןַאד

 רעד רַאפ ןקורסױרַא םעד טימ זיולב יז טצנעגרעד רע ,.לַאסַאל ,סלעגנע

 ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ טרובעגרעדיוו ןלַאנָאיצַאנ ןופ םעלבָארּפ סָאד טלעוו

 ךיילג רעטנוא סָאד טכיירטש רע .לארשי --- םייה רעלַאנָאיצַאנ רעטלַא ןייז

 :ןענעייל רימ ווו ,עדערָאפ רעד ןיא

 קלָאפ עשידיי סָאד; ."הדוהי ףיוא טבעל ,ףיוא טבעל עילַאטיא ןעוו,

 ןופ סמערוטש יד ןגעק רָאי טנזיױט ייוצ טפמעקעג טסיזמוא טשינ טָאה

 ?םילשורי וצ קילב ןייז טעדנעוװעג קידנעטש ןוא עטכישעג-טלעוו רעד

 -שטייד רעד ןגעוו לַאנָאיצַאנרעטניא ןט-1 םוצ ווירב ַא סקרַָאמ ןופ (1

 ,1870 ןיא המחלמ רעשיזיוצנַארפ
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 ,טסילַאיצָאס ןוא טַארקַאמעד ןטגייצרעביא םעד ,ןסעה רַאפ רעבָא

 רעגנע רעד ןיא רָאנ ךעלגעמ קלָאפ ןייז ןופ גנואיירפַאב עלַאנָאיצַאנ יד זיא

 ןיא ,עטכָאירַאפ ןוא עטקירדרעטנוא עלַא ןופ ףמַאק ןטימ גנודניברַאפ

 ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ סערגָארּפ רַאפ ףמַאק

 ןבָאה ןדיי יד; :"םילשורי ןוא םיור, ןיא רימ ןענעייל רעבירעד

 רַאפ רעקלעפ יד ןופ ףמַאק רעד זַא ,טליפרעד טייצ רעגנַאל ַא טייז ןיוש

 ןבָאה ייז ןוא ףמַאק רענעגייא רעייז זיא טרובעגרעדיוװ ןלַאנָאיצַאנ רעייז

 טלַאיצָאס-שיטילָאּפ יד ןיא גנורעטסיײגַאב טימ ןסָאלשעגנייא םוטעמוא ךיז

 ."ןעגנוגעווַאב

 רעשידיי רעד ןופ טַאטלוזער רעשיגָאל ַא ןסעה רַאפ זיא סָאד ןוא

 טשינ טלייט םוטנדיי סָאד, :טביירש רֶע .הנומא ,עיצידַארט ,טײקיטרַאנגיײא

 יד ,גנופַאש רעד ןופ טייהשטנעמ יד ,טייהשטנעמ רעד ןופ עיצַאנ יד ּפָא

 ,עמגָאד ערעדנַא ןייק טשינ טָאה הנומא רעזדנוא ,רעפעש םעד ןופ גנופַאש

 ."טייהנייא ןופ ערעל עקיזָאד יד יו

 קלָאפ ןשידיי ןופ גנודניברָאפ יד זַא ,שירָאטסיה ףיוא טזייו סעה

 :ןצונ עקיטיינגעק קידנעטש טגנערב טייהשטנעמ רעצנַאג רעד טימ

 טייג עטכישעג ריא סָאװ ,טעטילַאנָאיצַאנ ַא לכ םדוק זיא םוטנדיי סָאד ,

 עכלעוו ,עיצַאנ ַא ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד טימ טנַאה ייב טנַאה

 ,טלעוו רעלַאיצָאס רעד ןופ גנובעלפיוא יד ןפורעגסורַא לָאמַא ןיוש טָאה

 יד ןופ גנובעלפיוארעדיו רעד טימ ןײלַא ףיוא טנייה טבעל עכלעוו ןוא

 ."רעקלעפ-רוטלוק עשירָאטסיה

 -יורג רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ ּפָאק םעד סעה ךיוא טגיוב רעבירעד

 טייהיירפ ןופ גנוזָאל יד ןפרָאװעג טָאה עכלעוו ,(1789) עיצולָאװער יועס

 ןשיטקַארּפ ןייז ךיוא טיוב רע ןוא .רעקלעפ עלַא ןופ טייקכעלרעדירב ןוא

 סכיירקנַארפ ףיוא לארשי ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ַא ןופ ןַאלּפ

 רעטייוו ךיירקנַארפ זיא הפוקת רענעי ןופ ןסעה רַאפ .ףליה רעטערקנָאק

 -לַאלטימ יד טצעזעצ טָאה סָאװ ,"גנורעלקפיוא ןוא טכילק ןופ דנַאל סָאד

 ןופ עיצַארַאלקעד יד, טײהשטנעמ רעד טכַארבעג ןוא טכַאנ עכעלרעט

 עכעלרעגריב ,עיינ יד קידנקיטסעפַאב "רעגריב ןוא שטנעמ ןופ טכער

 ,טַאדלָאס-ןָאעלָאּפַאנ רעכיירגיז רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס ווו ,םוטעמוא ןטייהיירפ

 -נַארפ ַא ןופ רעטרעוװ יד ליּפשייב ןקידנקיטומרעד סלַא טגנערב סעה
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 זַא ,טגָאז רעכלעוו ,(דיי-טשינ ַא) ןָארַאּפַאל טסענרע ,טָאירטַאּפ ןשיזיוצ

 ןדיי סָאד; ןגעקַאד טַאהעג טשינ ןטלָאװ ,ןטכַאמסיורג עשיאעּפָאריײא יד

 דנַאלרעטָאפ רעייז ןפיוקסיוא ןוא סערגנָאק ַא ןיא ןקינייארַאפ ךיז ןלָאז

 רַאפ ןצונ עכעלטפַאשטריװ יד רעטנוא רע טכיירטש ייברעד ."ייקרעט ןופ

 יד, ,לארשי ןיא הנידמ רעשידיי ַא ןופ גנואײטשטנַא רעד ןופ ךיירקנַארפ

 יד .קרעמ עריא ןרעטיירבסיוא רעמ ץלַא זומ עירטסודניא עשיאעּפָארײא

 רַאפ ןגעוו יד ןענעפע ןלעװ ,רעקלעפ עטלַא ןבעל םוצ ענענַאטשעגפיוא

 ?עיצַאיזיליװיצ רעשיאעּפָארײא רעד

 יא +

 עכַאװש ןוא ןצַאזנגעק ןלעטשטסעפ ןעמ ןָאק "םילשורי ןוא םיור, ןיא

 ןופ טייקינייא יד טריטנעצקַא סָאװ) םזילַאנַאיצַאנרעטניא רעפיט .,ןטייז

 .רענעט-ונתרחב-התא טימ טרָאּפעג טייג (ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ןלַאנָאיצַאנ

 -רעטנוא ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םוצ ףור רעקימַאלפ

 יד רַאפ תונמחר:םויּפָא ןשיּפָארטנַאליפ טימ ךרוד ךיז טכעלפ ,גנוקירד

 ,עכעלקילגמוא ןוא ?ענעפלָאהַאבמוא ,

 םיורק ןופ לייט ןשיּפָאזָאליפ םעד ןיא סױרַא ךיוא ןטערט ןצַאזנגעק

 -בַא םוצ עביל עקימַאלפ ןוא ןײזטסוװַאב-ןסַאלק רעפיט ."םילשורי ןוא

 סָאװ ,טסיאַאזָאניּפש רעטרעטסיײגַאב ,(ןטכעלש יצ ןטוג) "שטנעמ ןטקַארטס

 יד זיא סָאד טָאג, לייוו ,רוטַאנ רעד רעסיוא עכעלטעג סָאד ּפָא טפרַאוװ

 -רעביא ,רעכעלטעג ןגעוװ ןעגנולעטשטסעפ טימ ךרוד ךיז טכעלפ ("רוטַאנ

 ,רוטַאנ רעד ןיא ױזַא ,טקַא ןשירעפעש ןדעי ייב , גנושימניירַא רעכעלריטַאנ

 ןעז ןעמ ףרַאד ןטיײקכַאװש יד ץָארט רעבָא ."טסייג ןופ טלעוו רעד ןיא יו

 .עקידרקיע ןוא עקידנרידיצעד ,עכעלטנזעוו סָאד "םילשורי ןוא םיור; ןיא

 ,טעָאּפ ןסיורג םעד ,ןענייה ןעמ טלַאה טלעוו רעשיפָאזָאליפ רעד ןיא

 -כעלפרעביוא םעד רעטנוא טָאה רע .ןלעגעה ןופ רענעק ןטספיט םעד רַאפ

 -עגעה ןכיירטסייג ,ןשידרערעטנוא םעד טּפַאכעגנָא ?טסייג ןקיביײא , ןכעל

 רעד ןיא טייקיסעמצעזעג ענײמעגלַא ןוא קיטקעלַאיד יד --- לָאװק ןשינַאיל

 .עטכישעג ןוא רוטַאנ

 ַא ,קידמערוטש טיירב ךיוא ןוא ,שידרערעטנוא ,טסילפ ןסעה ייב
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 רַאפ טפמעק ןוא טפַאש סָאװ ,שטנעמ םוצ עביל -- לַאװק רענייר רעסיורג
 ,רעקלעפ עלַא ןוא קלָאפ םענעגייא םוצ עביל ;ןקידרשוי םענייש ,ןטוג םעד
 ךעלקריוו ַא וצ ,ןטרעוו עכעלשטנעמ עטסכעה יד וצ עביל עזָאלצענערג
 ,טלעוו רעשיטסילַאיצָאס ,רעקינוז ַא וצ ,לַארָאמ רעשינַאמוה

 זיא רַאפרעד .ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןפיטרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד רַאפרעד
 ,גנוסעגרַאפ ןופ למיש ןיא ןריױלרַאפ ןייג ןזָאל טשינ םיא לָאז ןעמ טרעוו רע



 ץערג ךירנייה ןופ קרעװ עכעלברעטשמוא סָאד

 -רָאי ןט-19 ףוס זיב רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג רעד זיא ץערג

 רעשידעּפָאלקיצנע ןופ ןיז ןיא .ווָאנבוד ןועמש ףיוא טמוק סע ןעוו ,טרעדנוה

 סָאװ ,רעביירש-עטכישעג ןייק ָאטשינ טנייה זיב זיא עיצידורע ןוא גנודליב

 רעשיכירג-טלַא רעד ןופ החמומ רעלופטכַארּפ ַא .ןכיילג םיא טימ ךיז ןָאק

 -סיוא ןופ קרעוו יד .עטכישעג ןוא עיּפָאזָאליפ ,רוטַארעטיל רעשימיור ןוא

 ןוא טיצַאט ,ץערקול ןוא ןָאטַאלּפ ,ליגריוו ןוא דיװָא ןופ ,לקָאפָאס ןוא ליכ

 ,לַאניגירָא ןיא טנעיילעג רע טָאה ,ײמָאלָאטּפ

 ,גניסעל ןוא ןָאסלעדנעמ ,עקנַאר ןוא לעגעה ןופ רעכיב יד ךיוא רעבָא

 ןוא ך"נת םעד יו טקנוּפ ,לעקנַארפ ןוא טרָאּפַאּפַאר ,ָאסור ןוא רעטלָאװ

 -נַארפ ,שטייד טָאה רע לייוו ,לַאװק ןטשרע ןופ רעקנורטעג רע טָאה דומלת

 .טקעפרעּפ טנעקעג שיאערבעה ןוא שיזיוצ

 -ןיופ ןסיורג; ןופ שזנָאישק עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ,1817 ןיא ןריובעג

 -יײרּפ רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,(1 ?םוטנטשריפ רענ

 רעטָאפ רעד -- ןרעטלע עמערָא ןופ דניק ַא ,(דנַאלשטיײיד) הכולמ רעשיס

 -רָאפער ןיא טלעוו רעד ןופ "ןייש יד , רע טעזרעד --- בצק ַא ןעוועג זיא

 ,שטייד ןוא תירבע ןיא טנרעלעג טרָאד טָאה ןעמ .הבישי ןוא רדח ןטרימ

 ןופ ןָאגרַאשז ַא ףיוא יוװ ,טָאּפש טימ טקוקעג ןעמ טָאה שידיי ףיוא רעבָא

 טרעהעג ךָאנ טייצ רענעי ןופ םוטנדיי רענזיױּפ סָאד טָאה ךָאד ןוא ."?סבעלּפ,

 ןטלַאהרעד ךיז טָאה'ס ווו ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןלופרילָאק ,ןטקַאּפמָאק םוצ

 .רעגייטשסנבעל ןוא רוטלוק עשידיי עלענָאיצידַארט יד

 ,דנַאלסור ןופ גיז ןכָאנ ,1815 סערגנַאק רעניו ןפיוא ןפַאשעג (}

 ןענָאעלָאּפַאנ רעביא ךיירטסע ןוא ןסיירּפ
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 שריה רעקיאעפ רעד סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ זיא ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 ,הנשמ ןוא י'שר ,ארמג ,הרות "טלענקעג, רָאי 20 זיב טָאה (ךירנייה)

 .תובושת ןוא תולאש ,םישוריפ

 ןופ רוחב-הבישי ןוא ווָאקרעשז ןופ לגניי-רדח סָאד טָאה עשז ןעוו
 ,ןסיו ןכעלטלעוו ןופ םוכס ןקיזיר ַאזַא ןשרעהַאב וצ ןזיװַאב ,ןיטשלָאװ

 ץנייז ייב גנורעדנוװַאב ןוא רענעייל ענייז ייב גנוניוטש סױרַא טפור סָאװ
 ? ןפַארגָאיב

 רערַאברעדנוװ ַא ןעוועג זיא ץערג זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק עטצעל יד

 .טסבלעז ףיוא טונימ עיירפ עדעי ןצונסיוא טגעלפ סָאװ ,טקַאדידָאטיוא

 "ןפיירט, ַא רַאפ "ןעגנַאלרעד, לָאמניײא טשינ םיא טגעלפ יבר ןייז .גנודליב

 "ןדַארַאמַאק-הבישי , יד .קנַאב ןייז רעטנוא ןעניפעג טגעלפ רע סָאװ ,רפס

 ."שטיול עדנעריטלָאװער , ןופ קרעוװ םיא ייב קידנעעז ןעניוטש ןגעלפ

 טכעלטּפַאשנסיװ ןופ ןטייז רעטנזיוט ןעגנילשנייא דליוו טגעלפ ץערג

 םעד , ןעקנורטעג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא .קיטסירטעלעב ןוא ןטעברַא

 ןרָאװעג רע זיא רעקיטשרוד ץלַא ,"?טכיל ןוא המכח ןופ טפַאז ןכעלטעג

 טגָארט סָאװא ,"םאטש-קלָאפ, ןייז טבילעג רע טָאה רעקרַאטש ץלַא ןוא

 ײטעמָארּפ ןופ רעייפ םעד ןרָאי רעטנזיוט טייז

 רעטיירב רעד ןיא ןסײרוצסױרַא ךיז םיא טגנולעג רָאי 20 ייב טשרע

 ןושמש רעניבַאר רעשיסקָאדָאטרָא רעד ,רָאטקעטָארּפ ןייז ןעוו ,טלעוו

 -ירּפ םיא ייב טרידוטש רע .גרובנעדלָא ןייק ןייא םיא טדַאל ,שריה לאפר

 ןיא קירוצ רעדיוו טמוק ןוא עיזָאזָאליפ ןוא עיגָאלָאעט עשידיי רָאי 3 טַאװ

 רערעל-טַאוירּפ ַא טרעוו רע .םוטנטשריפ רענזױּפ ןופ עלעטעטש םעניילק

 טלעוװ עסיורג יד ןכיירגרעד וצ ןכיזסיוא םוש ןָא ,עיגילער רעשידיי ןופ

 זַא ,ןעמיורט םעד ןגעוו טנַאקעג רע טָאה יװ ןוא .טכיל ןוא טפַאשנסיװ ןופ

 -לטימ רעכעלטלעוו ַא ןופ ?ןטייקכיוה-למיה , יד טכיירגרעד טשינ טָאה רע

 .ערוטַאמ ןייק טַאהעג טשינ ןוא לוש

 ןפיוא ,טעטיזרעווינוא רעיולסערב ןפיוא רע טמוק רָאי 25 וצ טשרע
 סָאװ ,םוירעטסינימ ןשיסיירּפ ןופ שינעביולרעד רעלעיצעּפס ַא ןופ ךמס

 .טַאטסעטַא-עיזַאנמיג ַא ןזייװַאב וצ טייקידנעוװטיונ רעד ןופ םיא טײרפַאב

 סױרַא רע טייג ,רָאי 28 ןופ רעטלע ןיא ,רעטעּפש רָאי יירד טימ ןיוש ןוא

 -נרעלעג רעגנוי רעטבַאגַאב סלַא ,ַאנעי ןופ טעטיזרעווינוא ןטמירַאב ןופ
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 ןוא (2 םזיציטסָאנג, ,טעברַא-עיצַאטרעסיד ןייז ןקידיײטרַאפ ןכָאנ ,רעט

 ."םוטנדיי

 רעכעלטכישעג רעד סיוא טכערב סע ןעװ ,ץערג טלַא זיא רָאא 0

 -עדליבעג רעגנוי רעד ןוא ,1848 ןיא "גנילירפ-רעקלעפ; רעד ,םערוטש

 םעד טימ ןסירעגטימ טרעװ ,לטעטש רענזױּפ ןופ רעקיטנַאמָאר רעט

 ןשימרוטש ןוא רעקלעפ עטכַאירעטנוא יד ןופ ףמַאק-סטייהיירפ ןשיָארעה

 ,ןײזטסווװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןופ ילבפיוא

 טָאה ,געט ענעי ןופ סָאטַאּפ רערענָאיצולָאװער רעד רעבָא ביוא

 ןופ ןדַאקירַאב יד ףיוא ןפמעק וצ ,סעה השמ טסילַאיצָאס םעד ןסיוטשעג

 טָאה ,סַאלק-רעטעברַא ןופ ךַאז רעד רַאפ ,ןסלעגנע טימ ןעמַאזוצ ,ןעדַאב

 קלָאפ שידיי ןייז וצ עביל עקימַאלפ יד טגעוועגפיוא ץערג ןגנוי ןיא רע

 ?ףטכישעג רעקנעד ןוא רעריטרַאמ, רעשיָארעה ןייז ןוא

 ףמַאק-סטייהיירפ רעד ךיז טרעקַאלפעצ רעטעּפש רָאי 4 טימ ןעוו ןוא

 טיירג זיא ,"םילשורי ןוא םיור , ןייז טביירש סעה השמ ןוא עילַאטיא ןופ

 רעד ןופ "רעטסיימ-יוב םענרעדָאמ ,ןסיורג , ןופ טַאטשרַאװ ןפיוא ןיוש

 רעד עטכישעג; רעד ןופ דנַאב רעטשרע ןייז ,ץערג ,עטכישעג רעשידיי

 ."ןעדוי

 ןיא טפיטרַאפ ךיז ץערג טָאה "גנילירפ-רעקלעפ, ןופ געט יד ןיא

 -ַאר .י .ש ןיא --- רעייגרָאפ ןוא ןגעלָאק-ךַאפ ענייז ןופ טעיפַארגָאנָאמ יד

 ןוא שרדמ ןגעוו ןטעברַא סצנוצ ןיא ,"םינואג ןגעוו סעידוטש , סטרָאּפָאּפ

 ןוא סעטקעס עשידיי ןגעווע סָאטַאצול .ד .ש ןיא ,רוטַארעטיל-םיטויּפ

 רעקידנעב-פ רעד ןיא ןוא הנשמ ןגעוו ןטעברַא סלעקנַארפ ןיא ,"רעקנעד

 ,ןטסָאי ןופ ?ןטילעאזיא רעד שטכישעג ;

 עיינ וצ ךיוא יו ,ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנוטעברַאַאב עלַא יד ֹוצ רעבָא

 רעפיט טימ ,שזַאגַאב ןכעלטפַאשנסיװ ,ןקיזיר ַא טימ וצ רע טייג ,םירוקמ

 יד ןיא יו ,עיּפָאזָאליפ ןוא עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא טײקטנוװַאהַאב

 ,טַאטשרַאװ ןשירָאטסיה ,םענרעדָאמ ןופ ןדָאטעמ-סטעברַא עטסיינ

 גנוטכיר עשיפָאזָאליפ ַא ןיא (שינעטנעקרעד טיידַאב) םזיציטסַאנג (2

 ןיא ,((סעיגילער) תונומא עלַא ןשיױוצ ןכַאמ וצ םולש טבערטש עכלעוו

 ןופ שימפיונוצ ַא ,גנטכיר עזעיגילער-שיפָאזָאליפ ַא (ה"י 271 םוטרעטלַא

 .םעיגילער-חרזמ ןוא םזינָאטַאלּפ ,םוטנטסירק
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 לעגעה ןענייז רעזייוו-געוו ןוא רערעל עטקעריד עסיורג ייווצ ענייז

 .עקנַאר ןוא

 -יפ-עטכישעג ןייז רעביא רע טמענ ףָאזָאליפ ןשישטייד ןסיורג ןופ

 טסוװַאב יװ .דָאטעמ-סגנושרָאפ ןשיטקעלַאיד-שיטסילַאעדיא םעד ,עיּפָאזָאל

 -לעזעג-שירָאטסיה ןופ טפַארק-ביירט עכעלרעניא יד טכוזעג לעגעה טָאה

 סָאװ ,(לכש) "?טסייג ןטולָאסבַאא םעד ןיא שרַאמסיוארָאפ ןכעלטפַאש

 ןופ ףמַאק ןיא טייקינייא ךרוד ןעמרָאפ ערעכעה ץלַא וצ ךיז טלקיװטנַא

 ,(תוריתס) ןצַאזנגעק

 רעביא ןעגנושרָאפ יד וצ גנַאגוצ ןשינַאילעגעה םעד ןָא טעדנעוו ץערג

 -עּפס ןוא קרעוו ענייז עלַא ןיא יונעג סע טעז ןעמ .עטכישעג רעשידיי רעד

 רעד ןָאפ ןעדוי רעד עטכישעג יד , -- ןטסלַאטנעמַאדנופ םעד ןיא לעיצ

 רעבָא "םעניילק , ןייא טימ ."טרַאװנגעג יד ףיוא זיב ןעטייצ ןעטסעטלע

 .דישרעטנוא

 ןעזעג "עטכישעג רעד עיפָאזָאליפ יד, טעברַא ןייז ןיא טָאה לעגעה

 ,סעצָארּפ ןכעלטייהנייא סלַא טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ גנולקיװטנַא יד

 ץערג .ןדנובעגפיונוצ ךיז טימ םידעפ רעטנזיוט טימ ענייז רעקלעפ עלַא ווו

 -טייהשטנעמ רעסיורג רעד ןופ קלָאפ עשידיי סָאד טלייטעגסיוא טָאה

 יָאזיא ןַא ,םוטנדיי ןופ שרַאמ רעשירָאטסיה רעד זיא םיא טיול .החּפשמ

 טימ ןוא ןשינעעשעג טלעװ טימ גנודניברַאפ םוש ןָא ,סעצָארּפ רעטריל

 -שיטעמרעה ַא ףיוא ,ץעגרע ןפרָאוװרַאפ .רעקלעפ ערעדנַא ןופ עטכישעג רעד

 -בַא רעשידיי-ןיירפ רעד טקריוװ ,לזדניא ,טלעוו רעד ןופ ןטצענערגעגּפָא

 .הביבס רעשידיי רענעגייא רעד ןיא רָאנ "טסייג רעטולָאס

 טנעקַאב יונעג ךיז ץערג טָאה טעברַא עיצַאטרעסיד ןייז ייב ןיוש

 ןַאד ןיא עכלעוו ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשיאעּפָארײא רענרעדָאמ רעד טימ

 רעקירָאטסיה ןשישטייד ,ןסיורג ןופ סולפנייא ןקרַאטש ןרעטנוא ןעוועג

 ַא ןופ רענָאיּפ סלַא ןעוועג טמירַאב זיא רעטצעל רעד .עקנַאר דלָאּפָאעל

 "גערטש , ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוביירש-עטכישעג רעד ןיא גנוטכיר רעיינ

 -נירג יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע ."םזיוויטקעיבָא רעשירָאטסיה רעג

 עכעלטכישעג ןריזילַאנַא יונעג ןוא ןשרָאפ ןופ דָאטעמ םענרעדָאמ ןופ רעד

 עקיזיר ענייז ןיא רעבָא .עתמא ןענייז ייז יצ ןלעטשוצטסעפ ידכ ,םירוקמ

 יד ,(רעדנעב 15) ?עטכישעג-טלעוו יד  יװ ,ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ

 רע טזיײװַאב .ַא .א "ןעטרעדנוהרָאי 4 ןעטצעל ןעד ןיא עטספעפ עשימיור
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 טעז סָאװ ,(רעשטייטסיוא) רָאטַאטערּפרעטניא רעשיטסילַאעדיא סלַא ךיז

 רעקנעד ,דלעה םעד -- דיחי םעד ןיא עטכישעג רעד ןופ טפַארק-ביירט יד
 .רעריפ ןוא

 ,עקנַאר ןופ דימלת רעיירטעג רעד ףוס ןזיב ןבילברַאפ זיא ץערג

 יד סױרַא רע טקור עטכישעג רעשידיי רעד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא

 ןופ רָאטָאמ רעד ,חוכ רעשימַאניד רעד זיא יז .טייקכעלנעזרעּפ עסיורג

 עשידיי עסיורג עכעלברעטשמוא יד .עיצַאנ רעד ןופ סעצָארּפ ןכעלטכישעג

 -נעמ השמ ,לנברבא קחצי ,יולה הדוהי ,ם"במר ,ןואג הידעס יוװ רעטסייג

 ,תופוקת עשירָאטסיה עצנַאג ןופ רעפעש יד ןענייז ,ערעדנַא ןוא ןָאסלעד

 ,ןריולרַאפ טרעוו סָאד ? ףמַאק ןוא ימ ,לגנַארעג ןייז ? קלָאפ סָאד ןוא
 ,טשינ סע טעז ןעמ

 ןופ עטכישעג סלַא "ַאקיַאדוי ַאירָאטסיה; יד טנכיײצַאב ןײלַא ץערג

 ױזַא ןעצערג ייב ןטכיײל רעקנעד יד רעבָא ."רעקנעד ןוא רעריטרַאמ,

 -ךמע עקיזיר יד ןצנַאג ןיא ךיז טרילרַאפ'ס זַא ,קרַאטש-שירעדנעלברַאפ

 טביילב'ס עכלעוו רַאפ ,ןטרעו עלַא ןופ רעפעש רעד ,םע-ןומה רעד ,עסַאמ

 ,טױט-רעריטרַאמ רעד רָאנ רעביא

 ןעמונעגרעביא טָאה ץערג עכלעוו ,ןטייז עכַאװש יד רעבָא ץָארט

 ןיא ןײרַא רע זיא ,רעזייווגעוו ןוא רערעל ענרעדָאמ ןוא עסיורג ענייז ןופ

 -ירָאטסיה רעשידיי רעטסערג רעד סלַא עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד

 רעד -- ןינב ןשיטנַאגיג ןופ רעטסיימ-יוב רעשיטקַאפ רעטשרע רעד ,רעק

 ,עטכישעג רעשידיי רעקירָאי-טנזױט 4

 טָאה ,םיא ךָאנ ןוא םיא רַאפ ,רעקירָאטסיה עשידיי יד ןופ רענייק

 ףיוא ןטריזַאב ,לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןקיזיר ַאזַא ןבילקעגפיונוצ טשינ

 ,םירוקמ עטרילָארטנָאק יונעג

 ןיא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא הפוקת  ַאזַא ,טיטשּפָא ַאזַא ָאטשינ

 ,ןצערג "ןעגנירּפשרעבירַא , ,ןדיימסיוא ןענָאק לָאז רעשרָאפ רעד רעכלעוו

 .ןריפסיוא עכעלטפַאשנסיװ וצ ןעמוק ליוו רע ביוא

 (3ןענילּפיצסיד-ספליה עלַא ןופ גנולקיװטנַא רעקיטכעמ רעד ץָארט

 ןייז ,קרעװ לַאטנעמונָאמ סצערג טביילב ,טפַאשנסיו סלַא עטכישעג ןופ

 -ָאלּפיד ,(תועבטמ עטלַא ןגעװ ערעלו קיטַאמזימונ ,עיגָאלָאעכרַא 3

 .ערעדנַא וא טטנעמוקַאד עטלַא ןגעוו ערעלו אקיטַאמ
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 ןטינשּפָא עלעקנוט, רַאפ לַאװק רעקיצנייא רעד "ןעדוי רעד עטכישעג,
 טקעדטנַא טשינ ןענייז םירוקמ עיינ ןייק עכלעוו וצ ,רבע ןגנַאל רעזדנוא ןיא
 ,ןרָאװעג

 -ןצערג ןופ רעייגרָאפ ןטקעריד ןופ קרעו עקידנעביפ ,עסיורג סָאד
 יד, ןבָאה ןטסָאי טױל ."ןטילעארזיא רעד עטכישעג יד , טסייה ,טסָאי
 -ייצטנייה יד טימ ןָאט וצ טשינרָאג (םוטרעטלַא ןשידיי ןופ) ?ןטילעַארזיא
 ןענייז רעוװ ?ןדיי עקיטייצטנייה יד ןעמַאטש עשז ןענַאװ ןופ .ןדיי עקיט
 ַא ןענייז יז זַא ,סיוא טמוק ,ןטסָאי טיול ? סעדייז-רעטלע ערעייז ןעוועג
 ,ּפָאק סטָאג ןופ ןעגנירּפשעגסױרַא ןענייז ייז זַא ,?ַאניכַאמ סקע סואעד; ןימ
 ןופ ּפָאק ןופ ענעטַא סַאללַאּפ ןיטעג יד ,סָגטימ ןשיכירג-טלַא ןטיול יו
 ינש-תיב ןברוח ןכָאנ זַא , "ןטקַאפ טימ ןזיוועגפיוא , טָאה טסָאי .ןסואעז
 רעטלַאלטימ ןופ םוטנדיי סָאד .קלָאפ ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןדיי ןבָאה
 ({ַארָאּפסַאיד עצנַאג יד .הדע עזעיגילער ַא רָאנ ןענייז ןטייצ עיינ יד ןוא
 טשינ רעבָא ,רוטַארעטיל ןוא הנומא ןופ עטכישעג ַא רָאנ זיא עירָאטסיה
 ןקעמסיוא טלָאװעג םורַא ױזַא טָאה ,רָאטַאלימיסַא רעד ,טסָאי .עיצַאנ ןייק ןופ
 ,"קלָאפ שידייא ףירגַאב םעד

 -רעטנוא ,"ןעדוי רעד עטכישעג יד , ןפורעגנָא קרעװ ןייז טָאה ץערג
 -לֵא ןופ ןטילעַארזיא עשידלעה ןוא עצלָאטש יד זַא םעד טימ קידנכיירטש

 -לטימ ןופ ןדיי עטגלָאפרַאפ ןֹוא עטקיניײּפעג ,עטסַאהרַאפ יד ןוא םוטרעט
 וצ עביל ןוא טסייג ןייז סָאװ ,קלָאפ ןייא ןענייז ,טרַאװנגעק ןוא רעטלַא
 ןענייז טייקידנעטשטסבלעז ןוא עדריוו עלַאנָאיצַאנ ,טייהכיילג ,טייהיירפ
 .ןכָארבעג ןרָאװעג טשינ לָאמנייק

 ןשיפַארגָאטקַאפ ןקיזיר ַא ןופ ךמס ןפיוא ןזיוועגפיוא סָאד טָאה רע
 רעקיטייזלַא רעפיט ןוא דָאטעמ-סגנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ ,לַאירעטַאמ

 .עיצַאטערּפרעטניא

 ןכָאנ רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא ןדיי ןופ גנוטיירּפשעצ ,תולג 4
 רעיינ רעד רַאפ 70 רָאי ןיא לארשי ןופ רעמױר יד ךרוד ,ייז ןביירטרַאפ

 .ינשש -תיב ןוא םילשורי ןופ ןברוח ןכָאנ ,גנונעכער-טייצ
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 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רַאטנוב ןוא רעקיריל רעד -- ץערג

 -- עטכישעג יד -- ןצערג ןיא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה סעזומ ייווצ

 לופטכַארּפ טָאה רע .(1 עּפָאילַאק ,עיזעָאּפ ןופ עזומ רעד טימ ,ָאילק עזומ

 טימ ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה ,עכעלטפַאשנסיװ ןופ טסנוק יד טרָאּפעגפיונוצ

 -בעטשמוא ,קיזיר ןייז טנעייל ןעמ ןעוו .עיזיוו רעשיטעָאּפ ןופ טפַארק רעד

 זַא ,קורדנייא םעד רימ ןעמוקַאב ,"ןעדוי רעד עטכישעג יד; קרעװ ךעל

 ןוא ןעיורפ עטעליוקעג ןופ יירשעג-ייוו ַא רָאנ ,עטכישעג טשינ זיא סָאד

 טסעטָארּפ רעשימרוטש ַא קיטייצכיילג ןוא ןדלעה ןוא רעריטרַאמ ,רעדניק

 עטלפייווצרַאפ ענעגייא יד וצ ןוא טלעװ רעד ןופ ןסיוועג םוצ ףור ןוא

 .רעדירב

 םיכלמ עטצעל יד ןופ הפוקת עשיגַארט יד טביײרשַאב רע יװ ,טָא

 :איבנה והימרי ןופ טלַאטשעג יד ןוא הדוהי ןופ

 ,שטנעמ ַא ןופ יירשעג רעכעלדנעמוא ןַא טגנילק האובנ ןייז ןיא,

 טשינ ןעק רע ןוא עטטרעיט ענייז רעטנוא ןעייג'ס יװ ,טעז רעכלעוו

 רעיוא רעייז ? ןפָארטש ךיא לָאז ןעמעוו ,ןדער ךיא לָאז ןעמעוו וצ , ..ןפלעה

 "וקנָא םעד טעז רע; ..."ןעמענַאב טשינ ןענעק ייז ןוא טּפָאטשרַאפ ךָאד זיא

 ךעלגעמ ךָאנ ןיא גנוגייצרעביא רעטספיט ןייז טיוד סָאװ ,ןברוח ןקידנעמ

 ןיא קלָאפ סָאד לייוו ,טיהֹרַאפ טשינ טרעוו סָאװ רָאנ ,ןטיהרַאפ וצ םיא

 ןשיווצ עביל רעד ןופ זיא עיגָאלָאטימ רעשיכירג-טלַא רעד טױל (}

 9 ןרָאװעג ןריױבעג (ןוורכז) עניזָאמענמ ןיטעג רעד טימ סואעז טָאג -טפיוה

 ןרָאטַאריפסניא ןא סםיספורטוּפַא ןרָאוװעג ןענייז עכלעוו ,סעזװמ) רעטכעט

 עטמיטשַאב ַא ףיױא טקריװעג טָאה עזמ עדעי .טפַאשנסיװ ןוא טסנוק ןופ

 -ןרעלעג ,גנווױע ןשירעפעשש קידנבעגוצ ,טפַאשנסיוװ ןוא טסנוק ןופ גייווצ

 ,רעלטסניק ,ןטעָאּפ ,עט
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 רַאפ תמא םעד ןכַאמ עכלעוו ,טייל עקיצוננגייא ,עשלַאפ ךרוד טריפרַאפ

 ."תמא רַאפ עשלַאפ סָאד ןוא שלַאפ

 טימ ץערג טקידנע םילשורי ןברוח ןטשרע ןגעוו לטיּפַאק סָאד

 : רעטרעוו עקידנגלָאפ

 -ַאּפ טָאה קילגמוא סָאד ןעוו ...רעצ ןופ טנערברַאפ ץרָאה ןכָארבעצ;

 ןקיזָאד ןופ ןצרַאה םעניא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךעלדנע קלָאפ סָאד טָאה טריס

 ןוא רעוועג סָאד ןגײלקעװַא טרעדָאפעג טָאה רעכלעוו ,איבנ ןגנערטש

 עקירעביא יד ןופ רעצרעה יד ןיא יו ,עביל רעמ ןעוועג זיא ,םולש ןכַאמ

 ,"קלָאפ ןופ "טגיירפ עטוג ,

 סָאװ ,עלַא יד ןופ ,טָאטש-סיורג םוש ןייק ! םילשורי .םילשורי ָא,

 -ּפָארַא ץיּפש-ץנַאלג רעייז ןופ ןענייז ןוא רעקלעפ רעביא טשרעהעג ןבָאה

 יו ,גנַאגרעטנוא ריא ןיא טכעלרעהרַאפ טשינ ױזַא ןעמ טָאה ,ןעקנוזעג

 *! ךיד

 םעד טימ רעקירָאטסיה ןסיורג ןופ גנורָאּפפיױנוצ עלופטכַארּפ יד טָא

 רעטרעו יד ,ןטסעבמא ,רשפא ,רעטנוא ןכיירטש רַאטנוב ןוא רעקיריל

 : ןַאמפיױק דוד ,דיּפסמ ןייז ןופ

 ןיא ןטייק ןגָארטעג ,לבב ןופ ןכייט יד ייב טנייוועג טָאה (ץערג) רע;

 ;הדוהי ןופ ןדלעה ןוא ןפַאלקש יד טימ ןעמַאזוצ ,גוצ-ףמואירט סעסוטיט

 טרענודעגטימ ..םישוריג יד ןוא םוטרעריטרַאמ סָאד טכַאמעגטימ טָאה רע

 -ַאזוצ סָאמסָאק ןיא ךיז ןָאטרַאפ ,יולה הדוהי טימ טמולחעגטימ ,ןהשמ טימ

 ..?ןרערט טימ טכַאלעג ןוא ןסימשעג ןענייה טימ ןעמַאזוצ ,ַאזָאניּפש טימ ןעמ

 ,קורדסיוא םוצ טמוק ץלָאטש רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצַאנ סצערג

 ןקידתונמחרבמוא ןיא סױרַא רע טערט עטכישעג ןופ ןפָאװ םעד טימ ןעוו

 .ןטימעסיטנַא ןוא ןרענָאיצקַאער יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ םיאנוש יד ןגעק ףמַאק

 טגָארט ךריק רעשילױטַאק ,רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןגעק ףירגנָא ןייז

 -גטסירק םעד רָאפ טפרַאװ רע .רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמלַא ןוא ןלַאנָאיצַאנ ַא

 רענעגייא רעד ןגעק תוירזכא-ליורג -- "רעטכָאט עיירטעגמוא יד, -- םוט

 -סַאמעד ,ןטקַאפ ןופ שטייב רעד טימ טסיימש רע .םוטנדיי םעד ,עמַאמ

 -יחש ןוא ןעמָארגָאּפ ,תופידר עכעלרעדיוש עלַא זַא ,ףיוא טזייוו ןוא טריק

 ןופ טַאטלוזער רעטקעריד ַא ןענייז ,ןענַאטשעגסיױא ןענייז ןדיי סָאװ ,תוט

 -רַאפ ןבָאה סָאװ, ,ןעמַאלפ "עקילייה , ענייז ןוא םס ןשילױטַאק-ךעלכריק

 סוזעי ןופ ןעמָאנ ןיא ."רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד טשהיחרַאּפ ןוא טבע'רג
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 סוטסקיס "טסינַאמוה;-טסּפיוּפ רעד טָאה ַאירַאמ רעקילייה רעד ןוא סוטסירק

 עשינַאּפש יד ןגעק עיציזיווקניא עקיטולב יד טרינָאיצקנַאס רעט4 רעד

 עקילייה טלייטעגוצ ?טײקיטכרָאפסטָאג, רעבלעז רעד טימ ןוא .ןענַארַאמ

 עגנוי ,עכעלנעמ -- "עבַאנק-טסול, ענייז ןלַאנידרַאק ןוא ןפָאשיב יד ןטמַא

 .סעיגרָא עלעוסקעס ענייז ןופ ןטקעיבָא

 ירעריטרַאמ ןופ רעדניק עטקינייּפעג יד ןבָאה "ץומש ןקילײה , םעד

 .גנוטלַאה עקידריוװ רעייז טלעטשעגנגעקטנַא קלָאפ

 ךיז ןבָאה רעטנזיױט ,םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז רעטנזיוט

 סעװעטַארעג ךיז ןבָאה ליפ ןוא ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןוא טלעטשעגנגעקטנַא

 רעטשרע רעד ייב לקע טימ ןפרַאװעגּפָא םיא רעבָא ,דמש-גנַאװצ ךרוד

 ,טייהנגעלעג

 ,קלָאפ ןייז טימ ץלָאטש זיא ,שטנעמ ןוא דיי ,רעקירָאטסיה רעד ץערג

 ַא ןָא ןריטסיזקע ןרָאי רעטנזיוט לָאז סָאװ ,קלָאפ ַא ךָאנ ָאד זיא ווו, לייוו

 רעהפיוא ןָא ןייג טסייג ןופ חוכ ןטימ ,גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ץָארט ןוא דנַאל

 *? ןלַאפ טשינ ןוא ןייג ןוא ןייג ,סיוארָאפ

 "התא; טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה עדריוו עלַאנָאיצַאנ סצערג רעבָא

 "קלָאפ ןרעסעב; ןופ ףירגַאב ןדעי ןגעק סױרַא ףרַאש טערט רע ."םזינתרחב

 םעד ןָא טפיירג רע .ןדיייטשינ ןוא ןדיי ייב ,"עסַאר רערעכעה , רעדָא

 גנוטכַארַאפ טימ טקוק סָאװ ,"םזיניוװָאש ןשירעקנוי-שישטייד םענעסירַאפ,

 סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַא עשידיי יד ןופ טָאּפש רע .רעקלעפ ערעדנַא עלַא ףיוא

 ,ןזײװַאב וצ םיא ידכ ,טימעסיטנַא ןשישטייד םעד רַאפ ןעיירד ןוא ךיז ןגיוב

 .ןענַאטרעטנוא עיירטעג ,"עשטיוד עטוג, ,"עטיול עטוג טניז ןעדוי יד, זַא

 זיא דנַאלשטיוד ,דנַאלטשיוד, עכלעוו רַאפ ,ןטשריפ ןוא סרעקנוי יד ןופ

 ."סעלַא רעביא

 ץערג טריפ ,(1870) "ןעדוי רעד עטכישעג יד , ןופ דנַאב ןטפלע ןיא

 "ידיי רעד ןופ רעריפ-טּפיױה םעד ןגעק קיטירק עקידנרעטעמשעצ ַא ךרודַא

 םעד ,רעייגרָאפ ןסיורג ןייז ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעוװַאב-ןרָאטַאלימיסַא רעש

 .טסָאי ר"ד -- "ןטילעארזיא רעד עטכישעג; רעקידנעב-פ רעד ןופ רבחמ

 סָאװ ,יד ןופ זיא גנַאג-סגנודליב טסָאי; : םיא ןגעו טביירש ץערג

 קישטנַאק ןופ הביבס רעד ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא גנולצולּפ ןענייז

 ןשישטייד ןופ רעפסָאמטַא רענעגנוווצעגמוא רעד ןיא רעפלעב ןשילױּפ ןופ

 דנַאטשוצ ַא ןיא ןלַאפעגנירַא ייז ןענייז םעד ךרוד .ןבעל-טעטיזרעווינוא
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 עיינ ןוא עטלַא סָאד ןבָאה ןרוטַאנ עקיאעפ .גנוטלַאּפש רעכעלרעניא ןופ

 ןקוק ןעמונעג ןבָאה עקיסעמלטימ ,טײקצנַאג ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ןסיוו

 טגײלעג זיא טלָאמעד .סעידוטש-טנגוי עדליוו יד ףיוא גנוטכַארַאפ טימ

 סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ ןשישטייד ןקיטייזניא םעד רַאפ דוסי רעד ןרָאװעג

 ."רַאה ןרעדנַא ןַא םיא ץוח ַא ןעניד וצ דניז ַא רַאפ טכַארטַאב טָאה

 רעד , זַא ,טקנוּפדנַאטש ןשרָאטַאלימיסַא םעד ףרַאש ּפָא טפרַאװ ץערג

 דיי רעשיזיוצנַארפ רעד ,שטייד רעצנַאג ַא לכ-םדוק זיא דיי רעשישטייד

 .ףלייט-טלצעוװו עלַא ןוא עּפָארײא ץנַאג ןיא ױזַא ןוא זיוצנַארפ רעצנַאג ַא--

 .ןענָאק ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןשטנעמ יװ טקנוּפ ,ןדיי זַא ,ףיוא טזייוו רע

 ןיא ןָאדנָאל ןיא עדער ַא ןיא .טייקירעהעגוצ עלַאנָאיצַאנ עטלּפָאט ַא ןבָאה

 עבילידנַאלרעטָאפ יד , :זיוועד ןטמירַאב ןייז טגָאזעגסױרַא רע טָאה 7

 ,"סרעטָאפ יד ןופ דנַאל םוצ עביל יד סיוא טשינ טסילש

 -גוא טָאה רע ןוא .שטייד ןוא דיי ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןיילַא ץערג

 עקיטרָאד יד ןופ רעדילגטימ ןענייז רעדנעל עלַא ןיא ןדיי זַא ,ןכָארטשעגרעט

 ,רוטלוק רענעגייא ךרוד ןדנוברַאפ ךיז ןשיוצ קיטייצכיילג ןוא רעקלעפ

 וצ עביל ןייז ןָאק ןטנעמעלע יד ןופ רענייא ןוא ,עיגילער ,עטכישעג

 לארשי -- םייה רעשירָאטסיה רעשילביב-טלַא רעד

 רעד רַאפ קידנפמעק ,ץערג רעקירָאטסיה רעשידיי רעסיורג רעד

 טרובעגרעדיװ ןלַאנָאיצַאנ ןייז ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלופ

 -דנַאלרעטָאפ יד; זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןענַאטשעג ,טגָאזעג ןיוש יוװ זיא

 ."סרעטָאפ יד ןופ דנַאל םוצ עביל יד סיוא טשינ טסילש עביל

 ןשידיי ןופ גנודניברַאפ עפיט יד ןכָארטשעגרעטנוא רע טָאה םעד טימ

 רעצנַאג רעד טימ ,רעקלעפ עלַא ןופ תוחוכ עוויסערגָארּפ יד טימ קלָאפ

 -עג ןשיטסינַאמוה-ףיט םעד טריטנעצקַא רע טָאה םעד טימ .טייהשטנעמ

 -רעטניא טימ טרָאּפעג קידנעטש טייג םזיטָאירטָאּפ רעכעלקריוו זַא ,קנַאד

 ביוא קלָאפ ענעגייא סָאד ןבָאה ביל טשינ ןעק ןעמ לייוו ,םזילַאנָאיצַאנ

 -רַאפ'ס רעוװ .קלָאפ טייווצ ןייק טשינ טעטכַא ןעמ ןוא טימ טשינ טליפ ןעמ

 ,קלָאפ ןגייא ןייז טשינ ךיוא טייטשרַאפ ,קלָאפ רעדנַא ןייק טשינ טייטש

 רעקירָאטסיה םעד ץערג ןשיוװצ הריתס ַא ךיז טקעלּפטנַא םורַא ױזַא

 -סיה םעד טעז רעטשרע רעד .רעמיורט ןוא רעקיטילָאּפ םעד ןצערג ןוא
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 טעז רעטייווצ רעד ,סעצָארּפ ןטרילָאזיא סלַא קלָאפ ןייז ןופ שרַאמ ןשירָאט

 רעוויסערגָארּפ רעד ןופ לײטדנַאטשַאב סלַא קלָאפ ןייז ןופ טפנוקוצ יד

 ,טייהשטנעמ

 ַא זיא גנַאגעקנַאדעג סצערג ןיא (טייקיכַאפייוצ) טעטילַאוד יד

 ןופ עטכישעג סלַא עטכישעג יד ןעז ןופ (2 ?םזיקנַאר , ןייז ןופ טַאטלוזער

 טייקטייו יד טצענערגַאב טָאה סָאד .ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןוא רעקנעד

 "העירז רעשירָאטסיה , ןייז ןופ טייקפיט ןוא

 עלַאיצָאס ענייז ןעזעג טשינ ,קלָאפ ןופ טדמערפעגּפָא ןעוועג זיא ץערג

 רעקיטנַאמָאר ןשימרוטש םעד ,ןצערג .גנולקיװטנַא ןוא רוטלוק ןייז ,ןפמַאק

 ,ןדלעה טריסערעטניא םעלַא רַאפ ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןשיטנַאמָאר ןופ

 ןיא ןרעטש עדנטכייל יד --  רעקנעד ןוא רעלטסניק ,רעביירש ,ןטעָאּפ

 ."עטכישעג רעד

 ןטייז עכַאװש יד ןיא ןעמ טעז ,םע-ןומה ןופ ,קלָאפ ןופ טייקטייוו ןייז

 ןגייווש םָאקלופ ַא טימ טעמכ ."ןעדוי רעד עטכישעג, רעשיטנַאגיג ןייז ןופ

 יד ןיא ץוביק ןשידיי ןטסערג ןופ עטכישעג יד ןעמונעגמורַא םיא ייב זיא

 ןשיווצ זיא ,שידיי וצ גנואיצַאב עשיטָאּפש ןייז .רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ

 קלָאפ ןטושּפ ןופ טיײקדמערפעגּפָא ןופ טַאטלװער ַא ךיוא ,תוביס ערעדנַא

 .ךַארּפש ןייז ןוא

 "רעקירָאטסיה ןסיורג ןופ המשנ רעד ןיא זַא ,לפייווצ ןָא רעבָא זיא'ס

 ןטכער עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,רעלטסניק

 םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ליפעגטימ רעפיט ןעוועג ,זיא קלָאפ ןייז ןופ

 ,דיי-ךמע ןקידעכָאװ ,ןטושּפ-טסָארּפ

 -טניירפ ןוא טײקמערַאװ ליפ ױזַא טימ ץערג טָאה רַאפרעד רשפא

 -רעּפ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןסקרַאמ לרַאק וצ ךיז רעטנענרעד טפַאש

 ץָארט .1876 רָאי ןיא ורּפָא-רעמוז ףיוא ,דַאבסלרַאק ןיא טנעקַאב ךעלנעז

 רעקירָאטסיה רעשידיי רעסיורג רעד טָאה ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ עסיורג

 ןטמירַאב-טלעװ םעד -- טניירפ ןסיורג ןייז ןגעו טדערעג ץלָאטש טימ

 -רעד סקרַאמ ךיוא רעבָא ,םזילַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ רעקיטערָאעט

 -גָארּפ ,ןסיורג םעד , ,(3 ןצערג טימ ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןיא םערַאװ טנָאמ

 .עקנַאר רעקירָאטסיה ןשישטייד ןסיורג ןופ ןעמָאנ ןופ (2

 ,1954 -- ?טעטיױוװיטקַא ןוא סעטַאד;,; ךוב ןיא 3
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 -ַאיצקַאער ןופ ןפירגעגנָא ןיימעג טרעוו סָאװ ,רעקירָאטסיה ןשידיי ןוויסער
 .?ערעדנַא ןוא (4 עקשטיירט יװ ,ןטימעסיטנַא ןוא ןרענ

 רעשידיי רעטסערג רעד סלַא טפַאשנעסיװ רעד ןיא ןיירַא טייג ץערג

 -ָאמ רעד ןופ רעפעש עשיטקַאפ רעד סלַא ,רעקיטַאמעטסיס-רעקירָאטסיה
 .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רענרעד

 -סיואמוא ןוא רעזייוו-געוו רעסיורג רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא רע

 טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ רעקירָאטסיה עשידיי עלַא רַאפ לַאװק רערַאבּפעש

 ,רעטעּפש ןעמוק ןלעװ סָאװ ,רעשרָאפ ןוא רעביירש עטכישעג עלַא ןוא

 -יטסנָאקער טָאה סָאװ ,קרעװ קידנעב-11 לַאטנעמונָאמ ןייז ףיוא

 -עג ךיז ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עקירָאי-טנזיוט-4 יד טריאוט

 יא וצ סָאװ ,רעדנווו ןייק טשינ .ןדיי תורוד עצנַאג ןגיוצרעד ןוא טנרעל

 ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג רעד ,םעלַא רַאפ ,ןדנובעגנָא טָאה
 ,ווָאנבוד ןועמש ,טרעדנוהָאי ןט"0

 -שטיירט רעקירָאטסיה רערענָאיצקַאער רעשיזשטייד רעלעיציפָא 4

 -ןַא ןעלקיטרַא ןוא ןטפירש ןיא ןבָאה ןטימעסיטנַא ערעדנַא ךיוא יװ ,עק

 ןופ גנורעדָאפ ןוא קלָאפ עשידיי סָאד ןביוהרעד ןייז רַאפ ןצערג ןפירגעג

 .גנוקיטכערַאבכיײלג עלופ
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 רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג -- ווָאנבוד ןועמש
 טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ

 רעד ןופ גנוביײרשַאב רעטסעב רעד ןגעװ טסעמרַאפ ןסיורג ןיא

 טקעריד טעפַאטש יד ןעמונעגרעביא ווָאנבוד ןועמש טָאה עטכישעג רעשידיי
 .ןצערג ןופ

 ןקירָאי טנזיוט-4 ןופ ןלָאט ןוא גרעב יד רעביא ףיול ןייז רעבָא

 םעד רשפא טגָאמרַאפ טשינ טָאה רע .רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא רבע ןשידיי

 ןופ יירפ ןעוועג רע זיא רַאפרעד רעבָא ,ןערב ןשירַארעטיל-שיטנַאמָאר

 ןשינעלקַאװ עלַאנָאיצַאנ ןופ ,ארומ רעקילייה ןוא טייקכעלטעג

 ןופ עטכישעג סלַא טשינ עטכישעג עשידיי יד ןעזעג טָאה ווָאנבוד

 םעד ןיא .קלָאפ ןופ לגנַארעג ןטקעריד סלַא רָאנ ןדלעה ןוא רעקנעד

 ייטשרַאפ ךיא, :רע טביירש רעליש:ייציל רַאפ ךוב-ןרעל ןייז וצ ריפניירַא

 לָאמנייק ןרָאט רימ רעבָא ,טנגוי יד ןעיצרעד רַאפ ןדלעה ןופ גנוטיײדַאב יד

 סָאד זיא עטכישעג רעזדנוא ןופ ןדלעה עשיטקַאפ יד זא ,ןסעגרַאפ טשינ

 ,"קלָאפ עשידיי עצנַאג

 ןיא ,טייקיטעט רעכעלטפַאשנסיװ:שירָאטסיה ןייז ןופ ביױהנָא ןיא ךָאנ

 טביירש ,1894 ןיא ,(גנַאגפיוא) "דָאכסָאװ; טפירשטייצ רעד ןיא לקיטרַא ןַא

 :רצע

 ,"קלָאפ ןרַאפ ןוא קלָאפ ןגעוו ערעל ַא זיא עטכישעג,

 עסיורג ייווצ ענייז ןופ לַארטעמַאיד ךיז רע טדיישרעטנוא םעד טימ

 .ןץערג ךירנייה ןוא טסָאי סוקרַאמ רעייגרָאפ עטקעריד

 -ךעלטפַאשנסיװ עפיט ערעייז ,עטנרעלעג-טעניבַאק ןעוועג ןענייז ענעי

 ןכלעוו ,טקעיבָא ןַא רעביא טריפעגכרודַא ייז ןבָאה ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה

 ,טנעיילעג ןוא םיא ןגעוו טרעהעג רָאנ ,טנעקעג טשינ ךעלנעזרעּפ ןבָאה ייז

 ןזָאלרַאפ טשינ ןוא קלָאפ ןטימ ןעוועג ,קלָאפ ןופ ןעמוקעג זיא ווָאנבוד
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 ,ןבעל ןרַאפ לגנַארעג ןשיטַאמַארד ןייז ןופ ןטונימ עטסשיגַארט יד ןיא םיא
 ןרעװ טשינ לָאמניק טעוװ סָאװ ,רבק ןייז ףיוא זיר עטסנעש יד

 -נביירש ,(1 ךילרע-ווָאנבוד ַאיפָאס ,רעטכָאט ןייז טגיילעג טָאה ,טקלעוװרַאפ

 : רעטָאפ ןסיורג ריא טעמדיוװעג ,ךוב ןיא קיד

 טלָאװעג טשינ רע טָאה טקורעגנָא ךיז טָאה עפָארטסַאטַאק יד זַא,
 עג ןיא קלָאפ ןופ ןבעל סָאד .ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ ,טירש ןייא ןייק ןכַאמ

 ןייז ןרָאװעג זיא ןסַאמ עשידיי עסיורג יד ןופ םוקמוא רעד ; ןבעל ןייז ןעוו

 ןופ ןבעל ןיא געט עכעלקערש ךס ַא ןופ רעביײרש-ןלַאנַא רעד .םוקמוא

 ןייז טימ ןבירשרַאפ טַאלב עכעלקערש עמַאס ,עטצעל סָאד טָאה קלָאפ ןייז

 ."טולב ןגייא

 ןייז ןטיהרַאפ וצ ךעלנעזרעּפ ןטייקכעלגעמ עלַא טַאהעג טָאה רע

 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביױהנָא ןיא .םויק ןשיזיפ ןייז ,ןבעל

 ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ,עגיר ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה ,1940 רָאי

 עזיוו ַא טיירג םיא רַאפ ןגעלעג זיא טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא ןיא .דנַאלטעל

 -סניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי) ָא"וויי ןופ רערערַאפ ענייז ווו ,עקירעמַא ןייק

 טכייל טנעקעג טָאה רע .דלודעגמוא טימ טרַאװעג םיא ףיוא ןבָאה (טוטיט

 רָאנ ,עזיוו יד זיולב טשינ טגרָאזַאב ןבָאה טניירפ ענייז .ןדעוװש ןייק ןרָאפ

 ,םלָאהקָאטש ןיא גנוניוו עקירעהעג ַא ךיוא

 ךיז ןעװעטַאר ןופ ןגַאלשרָאפ עלַא ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק טָאה רע

 "רעד ךיז טָאה סע ןוא (2 םַאזנייא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ץָארט ,ןיילַא

 ,גָאטנריובעג רעט-80 ןייז טרעטנענ

 ,עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא

 ןלעיצעּפס ַא ןיא) רעטרעוװ עקידנגלָאפ טימ טרעפטנעעג ווָאנבוד טָאה

 וצ גנודַאלניא רעכעלטניירפ רעייא ןופ טרירעג ףיט זיב ךיא; : (ווירב

 -- םישעמ ןיא טקירדעגסיױא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ךיז רעווש רימ זיא'ס זַא ,ערעייט ,רימ טביולג ...רימ רַאפ עזיוו רעד ןיא

 ןופ רעריפ ןקירָאיגנַאל ןופ ױרפ יד ןעוועג זיא ווָאנבוד ַאיפָאס (4

 טעמדיוועג ,תותרכז ךוב ַא ןבירשעגנָא טָאה יז .ךילרע קירנעה *דנוב;

 ,"ןוָאנבוד ןועמשש ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאד; נ"א ןווָאנבוד ןעמש

 -כָאט יד ,עדיא ױרפ סווָאנבוד ןברָאטשעג זיא 1934 רַאונַאי ןיא (2

 .עקירעמַא ןיא ןיוש ןענופעג ךיז 1940 טייז ןבָאה ןיז עריא טימ עיפָאס רעט
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 "ָאריײא עלַא ןופ טעװעטַארעג ךימ טלָאװ סָאװ ,ןַאלּפ םעד ןופ ןגָאזוצּפָא

 עכעלטפַאשלעזעג בילוצ ...ןָאט רעבָא סָאד זומ'כ ,ןגרָאז ןוא תורצ עשיאעּפ

 טלעטשעג רימ רַאפ טָאה עטיל טימ ענליוו ןופ גנוקינייארַאפ יד .ןוויטָאמ

 -סער רעד טרָאד ןפלעה וצ ידכ ,ענליוו ןייק ןרָאפרעבירַא ןגעוו עגַארפ יד

 טָאה סָאװ ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי רעזדנוא ןופ עיצַארװַאט

 ,ןלױוּפ ןברוח םעד ןופ סרעדנוזַאב ,המחלמ רעד ןופ ןטילעג קרַאטש

 זײּפש יד; ,עטכישעג רעריטרַאמ ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי םעד טימ

 ןביג'ס יו ,טייקיביײא רעד ןיא קעװַא רע זיא (2 "ןבעל ןייז ןופ טפול יד ןוא

 ,טרינגיזער טשינ טיוט םוצ ןעגנַאגעג רע זיא ,תודע ענעדישרַאפ רעביא

 ,קלָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ךָאד זיא רע .קיטומ ןוא ץלָאטש רָאנ

 טָאה ייז רַאפ ,טבעלעג רע טָאה ייז רַאפ .רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז טימ

 ,ןפַאשעג רע

 רעשידיי רעד -- עיסַאּפ ןוא עיכיטס ןייז -- ףורַאב ןייז יירטעג

 -רַאפ ןשטנעמ , :ןעוועג רעטרעוו עטצעל ענייז ןענייז גנוביירש-עטכישעג

 .רעו עטצעל יד "?!טביירשרַאפ ןשטנעמ ,טלייצרעד ןשטנעמ ,טשינ טסעג

 ןעניז טרעדנוהרָאי ןט720 ןופ רעקירָאטסיה ןשידיי ןטסערג ןופ רעט

 -יטנַא עלַא רַאפ ,רעפמעק-סנַאטסיזער עלַא רַאפ האווצ עקילייה יד ןרָאװעג

 : רעקלעפ עלַא רַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןופ הטילּפח-תיראש רעד רַאפ ,ןטסישַאפ

 "! ןייז לחומ טשינ לָאמנייק !ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,

 -רעריטרַאמ ןייז בילוצ רָאנ טשינ טנעָאנ זדנוא זיא ווָאנבוד ןועמש רעבָא

 -מָאק ,ןסיורג ןבלעז ןופ ,הנחמ רעבלעז רעד ןופ דילגטימ סלַא רָאנ ,טיוט

 וצ טרעהעג רע .םוטנדיי ןשיליוּפ-שיסור ןופ -- ץוביק ןשידיי ןטקַאּפ

 ץריא טימ ,טייהנעגנַאגרַאפ רעטייו-טינ רעזדנוא וצ ,"ןדיי ערעזדנוא;

 ןופ געט ערעזדנוא וצ ךיוא טרעהעג רע .ןרָאי עשיטנַאמָאר-שימרוטש

 .ןרעמַאקיזַאג ןוא סעירָאטַאמערק ,ןרעגַאל-טיוט ןוא סָאטעג

 "יז ,ץערג ןוא טסָאי ,רעייגרָאפ עשיפַארגָאירָאטסיה עטקעריד ענייז

 ןוָאנבוד טביירשרַאפ 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ןופ געט יד ןיא 9?

 (עינעפרעדַאב ַאזַא טקנוּפ טרעוו זייפפע עקיטסײג ןעווג :ךוביגַאט ןייז ןיא

 -ָאטסיה ןיא רימ רַאפ ..ןַאקלווװו ַא ףיוא ןליפַא יז ןעמ טמענ ,עשיזיפ יו

 רעקיטסײג ןופ טקַא ןַא ןיא סָאד ..טפול יד ןוא זייפש יד -- טעברַא עשיר

 .*גנוטלַאהטסבלצעז
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 רעדנַא ,הפוקת רעדנַא ןַא ןופ ןשטנעמ ,ןטלַאטשעג עטייוו זדנוא רַאפ ןענ

 ,טעטילַאטנעמ רעדנַא ,הביבס

 טָאה ,דנַאלשטייד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ,טסָאי

 ןַא ןעועג זיא רע .ןָאט וצ טַאהעג טשינרָאג "טייקשידיי רעזדנוא, טימ

 ןבירשעג ןוא טדערעג זיולב טשינ טָאה סָאװ ,רָאטַאלימיסַא רעטגייצרעביא

 ןברוה ןט-2 םעד טניז ,טָאה םיא רַאפ .שטייד ןיא טכַארטעג רָאנ ,שטייד ןיא

 ץשידייג ַא רָאנ ,קלָאפ שידיי ןייק טריטסיזקע רעמ טשינ ,שדקמה תיב

 ַא ,טשינרָאג רעמ ןוא הנומא רעמַאזניימעג ךרוד ןדניברַאפ -- "הדע

 ."ןביולג סוניבר השמ ןופ ןשטייד , ןופ עטקעס

 יד; קרעוו קידנעב-9 ןייז ןיא ןזייופיוא טריבורּפ רע טָאה סָאד

 .ןטילעארזיא רעד עטכישעג

 ןלַאסָאלָאק ןייז ןיא ןסעגרַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,טשינ רעבָא טיידַאב סָאד

 רבחמ רעד ןעוועג זיא טסָאי .עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד וצ גָארטיײג

 םיאנומשח יד ןופ; עטכישעג רעשידיי רענײמעגלַא רעטשרע רעד ןופ

 ?ףטכישעג רעטסיינ, רעד ןופ ןוא (רעדנעב 9) "טרעדנוהרָאי ןט-19 ןזינ

 ,1845 זיב 1815 ןופ הפוקת יד םורַא טמענ עכלעוו

 ןַא טביילב ,ןזיוועגנָא ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ףיוא ,ןרעלעפ עלַא ייב

 ַא ףיוא ,רעטשרע רעד ןפַאשעג טָאה רע זַא ,טקַאפ רערַאבטיײרטשמוא ַא

 ,רבע ןשידיי ןגנַאל םעד טעמדיוועג קרעוו קיזיר ַא ,ןפוא םענרעדָאמ רעמ

 ךָאנ ןענייז ןטעברַארָאפ עשיפַארגָאירָאטסיה עקיטיונ יד ןעוו טייצ ַא ןיא

 .ןעוועג טשינ

 רעכעלטנגייא, סלַא ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג רע זיא רַאפרעד

 ?גנוביירשי-עטכישעג רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ

 רעגלָאפכָאנ רעטקעריד רעסיורג ןייז ,ץערג ךירנייה זַא ,לפייווצ ןָא

 ,ךעלטפַאשנסיוװ ייס ןגיטשעגרעביא (ןטסָאי) םיא טָאה ,טסינָאגַאטנַא ןוא

 ,רעקירָאטסיה סלַא ייס ,שירַארעטיל ייס

 רָאטַאלימיסַא םעד ןטסָאי ןופ ףרַאש טצענערגעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רע

 -טכישעג ,טקירעדינרעד םיא טיול טָאה סָאװ .גנוגעוװַאב רעצנַאג רעד ןופ ןוא

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ םעד ,שיטילָאּפ ןוא ךעל

 -סקלָאפ , ַא ןופ עטכישעג סלַא עטכישעג עשידיי יד ןעזעג טָאה ץערג

 ,רעייבכמ ,םיאיבנ ,םיכלמ יד ןופ םַאטשּפָא ןייז טיצ סָאװ ,(טבש) *םַאטש
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 -לטימ ןופ ןדיי עטגלָאפרַאפ יד ךרוד ,(ןרענָאיצולָאװער) םיאנק ,םיאנת

 ,ןטייצ עיינ יד ןוא רעטלַא

 ןדייל ןופ עייּפָאּפע ןַא עטכישעג עשידיי יד זיא רעבָא ןצערג רַאפ

 ןופ טשינ ךָאנ רעבָא ,"רעקנעד ןוא רעדלוד , ןופ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא

 רַאפ רעבָא .קלָאפ סָאד טשינ ןעק רע .קלָאפ ןופ טייוו ךָאנ זיא רע .קלָאפ

 ,דיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןלענָאיצידַארט ,ןשיּפיט םעד ןופ טייוו רע זיא םעלַא

 רֶע טביירש םיא ןגעוװ .טשינ ןצנַאגניא רע ןעק ,לָאצ ןיא ןטסערג םעד םיא

 ןופ דיי רעטריזינַאמרעג-בלַאה ַא ןביירש טנָאקעג טָאה סָאװ לייוו ,טשינ ךיוא

 ? טנגעג רענזיוּפ רעטשטיײדרַאפ-בלַאה רעד

 -ָאלָאק יד טשינ טולָאסבַא טרענימרַאפ סָאװ ,טייז עכַאװש יד זיא סָאד

 -סיס"רעקירָאטסיה ןשידיי ןטסערג םעד סלַא ןצערג ןופ גנוטײדַאב עלַאס

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעפעש ןשיטקַאפ םעד סלַא ,רעקיטַאמעט

 .עיפַארגָאירָאטסיה

 -עפיט יד ןופ ןעמוקעג ,דיי רעשיליוּפ-שיסור ,רעזדנוא זיא ווָאנבוד

 טיג ךיוא םיא .םוטנדיי ןשיאעּפָארײא:חרזמ ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןשינ

 טעברַא רעשירָאטסיה רעקידנעב-10 ןייז ןיא טרָא עטסקידובכב סָאד ּפָא רע

 ,"קלָאפ-טלעוװ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד , ןיא --

 "עג רעשידיי רעד ןיא רעטשרע רעד ,טכױהעגנײרַא רַאפרעד טָאה רע

 -עבעל יד ןוא רוטלוקילַאנָאיצַאנ עשידיי-שימַאניד יד ,גנוביירש-עטכיש

 .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ עקיד

 עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןיא הפוקת רעשימרוטש ַא ןופ דניק ַא

 "סור ןיא עיצולָאװער רעשיטסילַאיצַאס רעכיירגיז רעטשרע רעד ןופ --

 ןוא טייהירפ ןופ גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דנַאל

 -עג ווָאנבוד ןועמש טָאה -- רעקלעפ עלַא רַאפ טכער-גנומיטשַאבטסבלעז

 ךיוא רָאנ ,טכער עכעלרעגריב זיולב טשינ קלָאפ שידיי ןייז רַאפ טרעדָאפ

 ,רעקירָאטסיה רעשידיי רעסיורג רעטשרע רעד ךיוא זיא רע .עלַאנָאיצַאנ

 -רַא עכעלטפַאשנסיװ ןוא םירוקמ עטסעיינ יד ןופ רַאּפשנָא ןיא טָאה סָאװ

 עצנַאג יד (טשטייטעגסיוא לָאמַא ךָאנ) טריטערּפרעטניאער ןדָאטעמ-סטעב

 ,טסייג ןכעלטלעוו ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןיא עטכישעג עשידיי
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 טסינַאמוה ןוא רעקירָאטסיה רעסיורג רעד -- ווָאנבוד ןועמש

 -בוד ןועמש זיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנושטייטסיוא רעד ןיא

 -סיה ןייז טרילומרָאּפ טָאה רע רעדייא ,ןעגנורעדנע עקיטכיוו ךרודַא ווָאנ

 ןעקנעד ןופ ןפוא ןדעי ייב ,הפוקת רעדעי ןיא רעבָא .הטיש עשירָאט

 שטנעמ רעקידריוװ ,טסינַאמוה רעפיט רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג רע זיא
 ,דיי ןוא

 .סעידַאטס יירד ןלייטסיוא ןעמ ןָאק גנַאג"ןעקנַאדעג ןייז ןיא

 סָאװ , ייסע םעד ןיא .עשירענָאיסימ ןפורעגנָא ךיא טלָאװ עטשרע יד

 ןענייז ןדיי זַא ,ףיוא רע טזייו ,(1893) *?עטכישעג עשידיי סנױזַא זיא

 ,םוטרעטלַא ןיא ןיוש .עיצַאנ עקיטסייג ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג קידנעטש

 ןבָאה ,הכולמ רענעגייא ןַא טימ ,קלָאפ שיטילָאּפ קידנעטשטסבלעז סלַא

 ךיז ףרַאד עכלעוו ,עיסימ רעשירָאטסיה רעייז ןופ ןייזטסווװַאב םעד ןדיי

 ,קיטע עזעיגילער-שידיי יד רעקלעפ עלַא ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ ןיא ןקירדסיוא

 ךלמה המלש ןעוו .הנומא (1 רעשיטסיאעטָאנָאמ רעייז ןופ לַארָאמ עיינ יד

 ןשילַאטנעירָא ןטסערג ןוא ןטסנעש םעד םילשורי ןיא טיובעגפיוא טָאה

 הליפת-הכונח רעכעלרעייפ רעד ןיא רע טָאה ,שדקמה:תיב םעד -- לּפמעט

 : טָאג ןטעבעג

 ,לארשי קלָאפ ןייד ןופ טשינ זיא רעכלעוו ,ןדמערפ םעד וצ ךיוא ןוא;

 למיה םענופ וד טסלָאז --- זיוה ןקיזָאד םעד ןיא ןטעב ןוא ןעמוק טעוװ רע זַא

 ןלָאז .ןטעב טעוװ רעדמערפ רעד סָאװ ,ןָאט טסלָאז ןוא ןרעהוצ ךיז םיטש ןייז וצ

 ,ריד רַאפ ןבָאה ארומ ,ןעמָאנ ןייד ןענעקרעד טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא

 ,רענייא :ַאנָאמ :שיכירג ףיואו .טָאג ןייא ןיא ןביולג :םזיאעטָאנָאמ (1

 טָאג :סָאעט
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 -ָאד םעד ףיוא ןפורַאב זיא ןעמָאנ ןייד זַא ,ןסיוו ןוא ,לארשי קלָאפ ןייד יו

 ."טיובעג בָאה ךיא סָאװ ,זיוה ןקיז

 -רָאפ זיא טסייג ןופ קלָאפ ַא ןיא עיצַאמרָאפסנַארט עטולָאסבַא יד

 עשיטילָאּפ ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ייז ןעוו ,ןַאד ןדיי ייב ןעמוקעג

 טגָאירַאפ ,דנַאל רעייז ייס ,הכולמ רעייז ייס ןרױלרַאפ ןבָאה ייז ןעוו ,עיצַאנ

 ןבָאה ,ןטנעניטנָאק ןוא רעקלעפ ןשיוװצ טײרּפשעצ ,דרע רענעגייא רעד ןופ

 ,קורד ןקימורַא םעד ,ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ,ןטלַאהעגסיױוא ייז

 רַאבגיזַאבמוא ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,תופידר ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עמַאזיורג

 ,טסייג ןרַאבגיזַאבמוא רעייז טימ

 לייו ,קלָאפ ךעלברעטשמוא ןַא -- ןווָאנבוד טול -- ןענייז ןדיי

 רעשירָאטסיה רעד זיא ןרָאי רעטנזיוט ךרוד .טסייג רעד זיא ךעלברעטשמוא

 עשיטע-זעיגילער עבלעז יד טימ ןעגנורדעגכרודַא קלָאפ ןשידיי ןופ גנַאג

 -פערקעג ,טזיײּפשעג ,דרע-עמַאמ יד יװ ,ןבָאה ךיוא ייז .ןטרעװ ןוא ןלַאעדיא

 טשינ ןוא ןלעטשנגעק ,ךיז ןטלַאהוצפיוא טפַארק ןבעגעג ,ןטכיולעג ,טקיט

 טנזיוט ייווצ ,רעגנַאל ַא ןיא .גנונעפָאה ןוא ןוחטב םעד לָאמנייק ןרילרַאפ

 ןדנווװשרַאפ ןענייז (תולג) ַארָאּפסַאיד רעשידיי רעד ןופ הפוקת רעקירָאי

 עשידיי עניילק סָאד רעבָא ,תונידמ ןוא רעקלעפ עקיטכעמ קיבייא ףיוא

 .ןבעל ןבילבעג ןוא סרעטיוועג ןוא סמערוטש עלַא ןטלַאהעגסיױא טָאה קלָאפ

 םעד טימ ָאד ךָאנ טרירעּפָא ,ץערג םיא רַאפ יו טקנוּפ ,ווָאנבוד

 סָאװ ףיוא ,רדסכ ךיז טמָאקלופרַאפ סָאװ ,"טסייג ןטולָאסבַא, ןשינַאילעגעה

 ןשידי םעד ןופ סערגָארּפ רעכעלרעהפיואמוא רעד שיטקַארּפ טזייוו סע

 ,קלָאפ

 ,ןצערג ןופ קוק ןשירָאטסיה םעד ,טיבעג םעד ףיוא קידנעמענרעביא

 ןוא עיצַאלָאזיא רעשידיי ןופ עזעט ןייז ןפרָאװעגּפָא ווָאנבוד רעבָא טָאה

 ,טייקטרעדנוזעגּפָא

 עבַאגפיוא יד טָאה םוטרעטלַא ןיא ביוא זַא ,טנרעלעג טָאה ווָאנבוד

 םזיאעטָאנָאמ םעד ןטײרּפשרַאפ ןיא טקירדעגסיוא ךיז קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןעוװעג ליצ-טפנוקוצ רעד רעבָא זיא ,רעקלעפ עשירענידנצעג יד ןשיווצ

 רעקלעפ עלַא ןופ טייקינייא רעד ןגעװ לַאעדיא ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד

 ,גנורעדירברַאפ רעייז ןוא

 רעשירָאטסיה ןייז ןופ עזַאפ רעטשרע רעד ןיא ןיוש ווָאנבוד טָאה ױזַא

 טָאה רע .ןכעלשטנעמלַא םעד טימ עלַאנָאיצַאנ סָאד טקיניײארַאפ ,הטיש
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 ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא םוטרעריטרַאמ ,םילוגלג עלַא ץָארט ,קלָאפ ןייז ןעזעג

 עויסערגָארּפ עריא ןופ ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ לײטדנַאטשַאב סלַא

 .רעטכעט ןוא ןיז
8 
 לא 8

 ךיז טײרפַאב ,טקַאדידָאטױא ןוא רעשרָאפ רעקיטייזלַא רעד ,ווָאנבוד

 -גָארּפ ןופ קרעװ יד ןיא ךיז טפיטרַאפ רע ,(2 םזילַאיצנעדיװָארּפ ןופ לענש

 .ןַאנער טסנרע ,טרעדנוה רָאי ןט-19 ןופ רעקירָאטסיה ןשיזיוצנַארפ ןוויסער

 רענדניל רעקירָאטסיה ןשישטייד םענרעדָאמ ןופ הטיש יד טריזילַאנַא רע

 יד ןופ גנַאג ןעקנַאדעג ןופ ןסירעגטימ רע טרעװ םעד טימ לעלַארַאּפ ןוא

 ,(3 לימ ןָאשזד ןוא רעסנעּפס טרעברעה -- ןטסױװיטיזָאּפ עשילגנע

 עטקעריד ענייז ןופ סולפנייא ןרעטנוא רע זיא ביוהנָא ןיא ביוא

 יקסוועשטוילק ,ןיזמַארַאק : ןטסילַאער-רעקירָאטסיה יד -- רערעל עשיסור

 יד ןופ קרעוװ יד ךרוד טקריװַאב רעטעּפש רעבָא רע טרעוו ,וועיערַאק ןוא

 -רעשט ,ןעצרעה ,ווָאבוילָארבָאד יװ ,ןטַארקָאמעד עשיסור ערענָאיצולָאװער

 ,יקסוועשינ

 רע עכלעוו ,עטכישעג ןגעװ הטיש עטייווצ סווָאנבוד ףיוא טמוק'ס

 ריא ןיא טליפ ןעמ סָאװ ,םעד ץָארט ."עשיטסילַאער-לַאנָאיצַאנ; ןָא טפוו

 רעקנעד עשיאעּפָארײא ,עסיורג עטנַאמרעד-ןביוא יד ןופ סולפנייא םעד

 ןפוא ױזַא ןעקנַאדעג עיינ ,עלעניגירָא ליפ רעבָא יז טָאה ,עטנרעלעג ןוא

 רעשידיי יו ,(גנוביירש-עטכישעג) עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי ןופ טיבעג

 ,קיטע ןוא עיפָאזָאליפ

 -ידיי רעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעיינ רעד ןיא ףיוא טזייוו ווָאנבוד

 -ַאנ רעייז .רעקלעפ ןּפיט ענעדישרַאפ ,ןַארַאפ ןענייז ס זַא ,עטכישעג רעש

 ,רעכַאװש רעדָא ,רעקרַאטש ,סיוא ךיז טרימרָאפ ןייזטסוװַאב רעלַאנָאיצ

 ,סעיצַאנ עשיטילָאּפ-לַאירָאטירעט וצ ךיז ןביוהרעד ייז ןעוו ,הפוקת רעד ןיא

 -ןײירַא רעטנענַאמרעּפ רעד טימ גנַאגעטכישעג ןופ גנושטייטסיוא (2

 .טָאג ןופ גנוטימ

 "ייװצ ןוא רעטשרע רעד ןופ הטיש עשיפָאזָאליפ א -- םזיוויטיזָאּפ 3

 -נןגעק רעד זַא ,טקידערּפעג טָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט-19 טפלעה רעט

 -וסיוו ןעק ןעמ עכלעוו ,טקַאפ רָאנ ןייז ןענָאק שינעטנעקרעד ןופ דנַאטש

 ,ןדנירגַאב ךעלטּפַאש
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 רעד ןיא ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,ןײזטסוװַאב-סקלָאפ ןופ דַארג רעד

 רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד רעד טרעוו ,טעטינערעוווס רעשהכולמ ןופ טייצ

 ױזַא .עיצַאנ רעד ןופ לרוג רעכעלטכישעג רעד ּפָא טגנעה'ס ןכלעוו ןופ

 עלַאנָאיצַאנ ןגעוו עירָאעט-עטכישעג עיינ א ווָאנבוד ןועמש טרילומרָאפ

 ןטכױלַאב וצ זיא ליצ-טּפיוה רעד רעבָא ,רעקלעפ עלַא םורַא טמענ יז ,ןּפיט

 .קלָאפ ןשידיי ןופ ןעמָאנעפ ןלַאקינוא-שירָאטסיה םעד ןשטייטסיוא ןוא

 -ַאב ןלַאנָאיצַאנ ןכַאװש ַא טימ רעקלעפ ןענייז עירָאעט רעד טיול

 -ּפָאמוא יד ןרילרַאפ ייז רָאנ יװ ,גנַאגרעטנוא ףיוא טּפשמרַאפ ןייזטסווו

 רעקיטסייג ןוא ןייזטסוװַאב-סקלָאפ רעייז סָאװ ,רעקלעפ רעבָא .טייקיגנעה

 עלַאנָאיצַאנ רעייז ןטלַאהפיוא ןוא ןריאוניטנָאק ןענעק קרַאטש ןענייז חוכ

 עשהכולמ-שיטילָאּפ יד ןרילרַאפ ןכָאנ ןרָאי רעטרעדנוה וליפַא ,ץנעטסיזקע

 ,טייקידנעטשטסבלעז

 ,קיטסייג ןוא לַאנָאיצַאנ ,עקרַאטש עכלעזַא סיוא טנכער ווָאנבוד ןוא

 יד ,טפַאשרעה רעשימיור רעד רעטנוא ןדיי ןוא ןכירג יד יוװ ,רעקלעפ

 .ערעדנַא ןוא רעדנעלריא ןוא ןקַאלָאּפ

 ןיא קלָאפ עקיצנייא סָאד ןדיי ןענייז ,רעקלעפ עלַא ןשיוװצ רעבָא

 -ּפָאמוא יד זיולב טשינ ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד

 טָאה סע ןכלעוו ףיוא ןדָאב םעד ,דנַאל ענעגייא סָאד ךיוא רָאנ ,טייקיגנעה

 ,טבעלעג

 ,ןזיועגפיוא עירָאעט ןייז טימ גנַאלקנייא ןיא ,ווָאנבוד טָאה רַאפרעד

 -סיוא ,טעטינערעוווס רעשהכולמ רעייז ןופ הפוקת רעד ןיא ןבָאה ןדיי זַא

 ,חוכ ןקיטסייג ןוא ןיײזטסוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןקיטכעמ ַאזַא ךיז ןיא טעברַאעג

 .ןטפַאשנגייא עשיזיפ ןוא עשיטילָאּפ יד ןגיווועגרעביא טייוו ןבָאה יז זַא

 "געמרעד טָאה עכלעוו ,טּפַארק עשינַאטיט יד רַאפ רע טלַאה סָאד ןוא

 ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא ,קלָאפ ןשידיי ,ןטפדורעג-טנענַאמרעּפ םעד טכעל

 .עטכישעג רעד ןופ תופוקת עלַא ןיא ,סמערוטש עלַא

 רעד ןופ טפַארק-ביירט יד סלַא חוכ ןקיטסייג םעד קידנריטּפעצקַא

 ןרענָאיּפ ,רעפעש ענייז ףיוא יונעג ןָא ווָאנבוד טזייוו ,עטכישעג רעשידיי

 ,רעריפ-סקלָאפ עטבילַאב ןופ עדַאיעלּפ ַא זדנוא רַאפ טלָאמ רע .רעגערט ןוא

 .ןרענָאיצולָאװער ןוא ןענובירט

 ,עשוה ,סומע : םיאיבנ יד ןופ רעטרעוװ עקידנּפָארטש יד ןרעה רימ
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 ,םיצירּפ עשידיי ענעברָאדרַאפ יד ןגעק עטעדנעוועג ,והימרי ,הכימ ,והיעשי

 ןופ קלָאפ עמערָא סָאד ןעװעבַארַאב סָאװ ,םינהכ עקיריג ,םירחוס עסיורג

 ןוא הנמלא רעד ןופ ןייועג םעד טשינ ןרעה , סָאװ ,דרע ןוא טכער ענייז

 סָאד ןריפרעד טעוװ ריא , :ןענערָאװ םיאיבנ יד ןוא ."םותי ןופ יירשעגייוו

 ןוא רקש ,טייקכעלשטנעממוא ,טייקיריו רעייא טימ גנַאגרעטנוא וצ דנַאל

 ךיא .טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא; :סומע איבנ םעד טריטיצ רע ."טכערמוא

 ןטכערעג םעד טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ ייז לייוו ,ףָארטש יד ןטלַאהּפָא טשינ לעוװ

 סָאװ ,ביוטש-דרע םעד ןייא ןעגנילש ייז .ךיש רָאּפ ַא ןופ ןַאמערָא םעד ןוא

 ."ייז ןעיירדרַאפ עכַאװש יד ןופ געוו םעד ןוא עמערָא יד ןופ ּפָאק ןפיוא זיא

 ןוא "ונתרחב-התא; ןופ גנושטייטסיוא עשינהכ יד ּפָא טפרַאװ סומע

 ןוא ?קלָאפ-טָאג, ַא ,"קלָאפ ןבילקעגסיוא , ןַא ןענייז ןדיי זַא ,"הוהי םע,

 ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעסעב ַא םעד ךרוד

 ךליב סָאד קידנעדנירגַאב ,והיעשי איבנ ןפיוא ךיז טפורַאפ ווָאנבוד

 ,טסייג ןשידיי ןכעלברעטשמוא טעד ןופ רעיוב עסיורג יד ןופ

 טימ .לארשי ןופ רעקיליײה רעד ,רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא;

 ןוא טייקליטש ןיא .ןרעוו ןפלָאהעג ריא טעוװ טייקיאור ןוא טייקכעלדירפ

 ?טיײקרַאטש רעייא ןייז טעוו טייקרעכיז

 ,טײקרַאטש עשידיי יד טגיל ןעגנוטיירגוצ עשירעטילימ ןיא טשינ

 יד ןריפ ןדלעה:המחלמ ןוא רעקיטילָאּפ טשינ ,טייקכעלדירפ ןיא ראג

 -לעפ ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד --- טָאג) יז טריפ טָאג רָאנ ,עטכישעג-טלעוו

 ,(קילג ןוא רשוי ,םולש ,גנורעדירברַאפ-רעק

 טעז רע ןעוו ,והיעשי איבנ ןופ סעיזיוו-רעדליב יד ןענייז קיטכעמ

 ןכעלרעדירב ןוא ןדירפ ןקיבייא ןופ טייצ רעיינ ַא ןופ םוקנָא םעד סיורָאפ

 .טָאג וצ ןעמָארטש ןלעװ עכלעוו ,רעקלעפ עלַא ןשיוװצ ןבעלנעמַאזוצ

 ערעייז ןופ ןדימשסיוא יז, ןלעװ לַארָאמ ןוא המכח סטָאג טימ ענעטכױלַאב

 ןביוהפיוא טשינ טעװ קלָאפ ַא ןגעק קלָאפ ַא ןוא סנזײארעקַא ןדרעוװש

 ."המחלמ ןענרעל טשינ רעמ ךיז טעװ ןעמ ןוא דרעוװש ןייק

 לא לא
* 

 -רעקירָאטסיה עשידיי עסיוועג ןופ ףרווורָאפ םעד ןעמעננָא ןַאק ןעמ

 טָאה ווָאנבוד זַא ,(רעלהאמ לאפר ,םולבלעגניר לאונמע יוװ) ןטסיסקרַאמ

 -סקלָאפ עויסערגָארּפ ערעדנַא וצ םיאיבנ יד ןופ טירטסױרַא םעד טנכיײצַאב
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 רעד ןיא עטריסקיפרַאפ ,ןטרעו עשיטע רַאפ ףמַאק סלַא רָאנ ,רעיײטשרָאפ

 -ןסַאלק םעד ןעזעג טשינ טָאה רע זַא ; הנומא רעשיטסיאעטָאנָאמ ,רעשידיי

 רעד ןופ רוטקורטס-ןסַאלק רעד טימ ללכב ךיז ןעמונרַאפ טשינ ןוא ףמַאק

 .רעדנעל ןוא תופוקת ענעדישרַאפ ןיא טפַאשלעזעג רעשידיי

 יָאװער םעד טגָאמרַאפ טשינ טָאה רע זַא ,רָאפ וליפַא םיא טפרַאװ ןעמ

 טסירגַאב שיטסַאיזוטנע טָאה סָאװ ,ןצערג ןופ טסייג ןשימרוטש ,ןרענָאיצול

 םעד טריטּפעצקַא טרעטסיײגַאב ןוא 1848 ןופ "גנילירפ-רעקלעפ , םעד

 ןרענָאיצולָאװער-רעניבָאקַאי עשיזיוצנַארפ יד ןופ םַארגָארּפ

 ןבעל ץנַאג ןייז ןיא זַא ,ןזיװַאב רַאבטײרטשמוא ךיוא רעבָא זיא'ס

 עיטַארקָאמעד ןופ תוחוכ יד טימ ןדנוברַאפ קידנעטש ןעוועג ווָאנבוד זיא

 סטכעלש עכעלשטנעמ ןוא עכעלטפַאשלעזעג סָאד טפמעקַאב וויטקַא ןוא

 .טכערמוא עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ,םזיניוװָאש ,םזישַאפ םעד --

 "ָאװער עשיזיוצנַארפ רָאי 150 טעמדיוועג ,לקיטרַא טצעל ןייז ןיא

 ןופ לרוג רעד ןוא ןסיוועג-טלעוו ןופ גנוכַאװרעד יד; ןעמָאנ ןפיוא עיצול

 -ַאנָאיצַאנרעטניא ןַא זיא םעלבָארּפ רעשידיי רעד, : רימ ןענעייל "םוטנדיי

 רַאּפשנָא ןקיטייצטנייה םעד ןטכינרַאפ וצ ןזייװַאב עּפָארײא טעװ יצ .רעל

 קירוצ רָאי 150 טימ סָאד ןבָאה'ס יװ ,םזיצַאנ םעד ,עיצקַאער רעד ןופ

 "? עיליטסַאב יד קידנטכינרַאפ ,ןזיוצנַארפ יד ןָאטעג

 רעצנַאג רעד ןופ ןדיי יד ,געט עקידלרוג ענעי ןיא טפור ווָאנבוד ןוא

 ןקינייארַאפ ,עיצקַאער רעשיטסישַאפ רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןלָאז יז ,טלעוו

 ,תוחוכ עשיטסילַאיצָאס ןוא עוויסערגָארּפ יד טימ ןעגנוגנערטשנָא ערעייז

 ,בַאטשסַאמ-טלעוו ןיא גנוגעװַאב עשיטסישַאפיטנַא ,עטיירב ַא קידנּפַאש
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 עטכישעג רעשידי ןופ גנושרָאפ סווָאנבוד ןיא עיינ סָאד

 יד ןטימעגסיוא טשינ ווָאנבוד טָאה טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יװ
 רעקירָאטסיה עסיוועג .סטכער ןופ ייס ,סקניל ןופ ייס קיטירק עפרַאש
 ןעמונעג טשינ טָאה רע זַא ,טנייה זיב ךָאנ רָאפ םיא ןפרַאו ןטסיסקרַאמ
 יז טָאה רע זַא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד טכַא ןיא
 גנולעטש עוויטַאגענ ןייז רעטנוא ןכיירטש ערעדנַא .טכוזעג טשינ וליפַא
 "עג רעד ןופ דָאטעמ-סגנושרָאפ ןשיטסיסקרַאמ םוצ ןוא םזיסקרַאמ םוצ
 .טרפב ,עטכיש

 ,רעדנעב יד ןיא סָאװ ,טקַאפ םעד ןשטייטסיוא ךיוא ןעמ ליוו םעד טימ
 טקנעשעג ץַאלּפ קינייװ ױזַא רע טָאה ,עטכישעג רעטסיינ רעד טעמדיוועג
 .ןעגנוטכיר עריא ןוא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד

 רעקירָאטסיה עסיוועג ייב ןעייג ןפרווורָאפ יד ןופ טייקפרַאש יד
 ,"קלָאפ-טלעוו ןשידיי ןופ עטכישעג; סווָאנבוד ןפרַאורַאפ םוצ זיב וליפא
 טָאה יז ."עגַארּפ עקידרקיע ןייא ןייק  טרעפטנערַאפ טשינ טָאה יז זַא
 -רעדיוו) יובפיוא ןוא הדירי ןופ תוביס יד טרעלקעגפיוא טשינ טשרמולכ
 עגנע יד טשינ טעז יז ,תולג ןשידיי ןופ תופוקת ענעדישרַאפ ןיא (יובפיוא
 ןייא טימ ,םזיטימעסיטנַא ןוא עיצקַאער רעשיטילַאּפ ןשיווצ גנודניברַאפ
 -קעלַאיד םעד ןדנעוונָא טשינ ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןטייז עכַאװש ליפ : טרָאװ
 -שטנעמ רעד ןיא ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק םעד קידנעטש טעז סָאװ ,דָאטעמ ןשיס
 -סיוארָאפ ןוויסערגָארּפ ןקידרדסכ ריא ךיוא רַאפרעד ןוא עטכישעג רעכעל
 .ןעגנומירקרַאפ ןוא ןגַאזגיז עלַא ץָארט ,שרָאמ

 -ץרָאעט עשיטסינויצ ןופ --- טייז רעדנַא ןַא ןופ ךיוא טמוק קיטירק יד
 ףרַאש ןָא טפיירג רעמ .רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעקירָאטסיה ,רעקיט
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 רע זַא ,רָאפ םיא טפרַאו ןעמ .םזיקלָאפ םעד ,הטיש עשיטילָאּפ סווָאנבוד

 -עגייא ןַא ןופ יובפיוא ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל יד ןעזעג טשינ טָאה

 -קנַאב םָאקלופ סלַא טנכיײצַאב ןעמ .לארשי ץרא ןיא רעטנעצ ןשידיי םענ

 ץלַא ןיא עימָאנָאטױא רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רַאפ גנולעטש ןייז ,עטריטָאר

 ,םיצוביק עטקַאּפמָאק ןדליב ןדיי וװ ,רעדנעל

 רעד ווָאנבוד רָאנ טשינ ןפירגעגנָא ףרַאש ןרָאװעג זיא םורַא ױזַא

 ןופ רעגערט-ןענָאפ ןוא רעדנירג רעד ווָאנבוד ךיוא רָאנ ,רעקירָאטסיה

 רעקיטערָאעט:טּפױה עריא ןופ רענייא ,"ײטרַאּפ-סקלָאפ רעשידייא רעד

 | .ןרענָאיּפ ןוא

 ,ןטסינָאגַאטנַא ענייז ּפָאק םעד םיא רַאפ ןגיוב ,ןפרווורָאפ עלַא ייב ךָאד

 עסיורג ןייז רעטנוא ןכיירטש ייז .רעקיטילָאּפ יד ייס ,רעקירָאטסיה יד ייס

 ןופ טנעמָאמ ןטצעל ןזיב טזָאלרַאפ טשינ םיא טָאה סָאװ ,טײקמַאזטעברַא

 : ןצערג ןוא םיא ןשיווצ טייקכעלנע ןַא ןעעז ןפַארגָאיב ענייז עלַא .ןבעל ןייז

 -ַאסָאלַאק טימ גנודליב עפיט ןברָאװרעד ןבָאה ןטקַאדידָאטױא סלַא עדייב

 ,תונשקע ןוא גנוגנערטשנָא רעטנענַאמרעּפ ,רעל

 ןכוז ןיא ,טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא ,ןענַאטשעגּפָא טשינ ןענייז עדייב

 "דב ,טפַאשנסיוו רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא םירוקמ עיינ ץלַא

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ שטכישעג יד ןטכיײלַאב וצ רעקיטיײזלַא ,רעסעב

 ,ווָאנבוד ןועמש ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד ןענייז טיבעג עקַאט םעד ףיוא

 עלַא טעמכ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טכיוהעגניירַא טָאה רע .עלַאסָאלָאק

 .ןצערג ךָאנ ןיוש ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,טפַאשנסיוװ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד

 רעשידיי רעד ןופ גנוטכיײלַאב יד טרעכײרַאב רע טָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא

 ןעגנוטעברַאַאב ןוא ןעגנוקעדטנַא עשיגָאלָאעכרַא עיינ טימ הפוקת-ך"נת

 ,קיטסילַאנעירָא ןוא (1 עיגָאלָאריסַא ןופ עטנרעלעג-ןטסילַאיצעּפס ךרוד

 -נעוועגנָא רע טָאה םוטרעטלַא ןשידיי ןיא הפוקת רעשימיור רעד רַאפ

 ,רעטַאלש ,רעלכיב ,רעטסושז רעקירָאטסיה יד ןופ ןעגנושרָאפ יד טעד

 טָאה הפוקת'-םינואג רעד רַאפ .טסווװװעג טשינ ךָאנ טָאה ץערג עכלעוו ןגעוו

 ,קנופ יו ,רעשרָאפ עקיטכיוו עכלעזַא ןופ ןלַאירעטַאמ עיינ טּפעשעג רע

 .דנַא ןוא ןײטשרָאמרַאמ ,רעטכעש ,רעײמערַא

 ןופ טפירש ןוא רוטלוק ,ךַארּפש ,עטכישעג רעד ןופ גנושרָאפ יד (1

 .רחשא ןוא לבב ןכעלמיטרעטלַא

9 



 טָאה עּפָאריײא-לטימ ןוא דנַאלשטייד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 ןעגנושרָאפ עיינ ףיוא עטריזַאב ,סעיפַארגָאנָאמ עיינ יד טצונעגסיוא רע
 ,רערעש ,רעיוביינ ,סוינָארַא יו ,עטנרעלעג עכלעזַא ךרוד עטריפעגכרודַא

 .ַא .א ןַאמרעזיג ,יקסרָאװד-ידנאב ,ןרעטש ,ןַארב

 טציטשעג ךיז רע טָאה עילַאטיא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ

 ןופ עטכישעג יד .ןייטשלעגָאפ ,רעגיר ,ָאטוסָאק ןופ קרעװ עיינ יד ףיוא

 רָאדיזיא ןופ ןטעברַא עיינ יד ףיוא טריזַאב רע טָאה ךיירקנַארפ ןיא ןדיי

 ,ערעדנַא ןוא גרובנרעד ,ךַאנייר ,ןַאנער ,ןהאק ,רעגרובסניג ,בעל

 ךיז קידנציטש ,עינַאּפש ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד טרעכיײרַאב ווָאנבוד

 ,מ רעקירָאטסיה ןשישטייד ןופ ןעגנוטעברַאַאב ןוא ןעגנושרָאפ עיינ יד ףיוא

 ופ עטכישעג רעקיטסייג ןוא רעשיטילָאּפ רעד טעמדיוועג ,גנילרעזייק

 ץירפ ןופ קרעװ ןפיוא לעיצעּפס רעבָא ,לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןיא ןדיי

 ןדיי ןופ עטכישעג; ןעמָאנ ןפיוא (1929) ןילרעב ןיא סױרַא זיא סָאװ ,רעב

 .?שינַאּפש ןכעלטסירק ןיא

 ןּפעש ןיוש ווָאנבוד ןָאק ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ךיוא

 עשילױוּפ-שידיי עדַאיעלּפ רעסיורג רעד ןופ קרעוװו יד ןופ ןלַאירעטַאמ עייג

 זיב רעּפיש .י ,ןַאבַאלאב ריאמ ,רָאש השמ רָאסעּפָארּפ יו ,רעקירָאטסיה

 ,םולבלעגניר לאונמע ,ייז ןשיווצ ןטסגנוי םוצ

 -רַאַאב עשירָאטסיה עקיטכיוו ,עטנָאמרעד-ןביוא ,עיינ עלַא יד קנַאדַא

 -ײרַאב ןוא ןעמענַאב טיירב טנָאקעג ווָאנבוד טָאה ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנוטענ

 ,רעטלַאלטימ ןיא ייס ,םוטרעטלַא ןיא ייס קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג יד ןרעכ
 ,ןטייצ ןיוש עיינ יד ןיא ייס

 ןיא ,טמענרַאפ ץַאלּפ ןקיטכיוו רָאג ןוא גנוטיײדַאב עסיורג לעיצעּפס ַא

 ױזַא ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןופ עטכישעג יד ,קרעוו קידנעב-10 ןייז

 -ָאטסיה עקיטציאיזיב עלַא ןיא זיולב ןסיורג םעד טקיטײזַאב רע טָאה םורַא

 ןשידיי ןטסערג ןופ ןבָאה עכלעוו ,ןצערג ןופ ייס ,ןטסָאי ןופ ייס קרעװ עשיר

 ןבירשעג טשינ טעמכ דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןופ ץוביק

 טלָאװ ,ןווָאנבוד ןופ גנוכיירגרעד יד ןייז לָאז רָאנ ןיײלַא סָאד ןעוו

 עשיפַארגָאירָאטסיה ענייז עלַא יו ,רענרעדָאמ ליפ ןעוועג ךיוא ןיוש רע

 טכיל רעד טימ ןטכױלַאב ווָאנבוד טָאה ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,רעבָא ,רעייגרָאפ

 םיצוביק עשידיי עלַא ןופ עטכישעג יד ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ עיינ ןופ

 ,ןריפסיוא ןוא ןזעט ,ןטנעמָאמ עקיטכיוו ,עיינ טימ קידנעמוק ,טלעוו רעד ןיא
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 "-עטכישעג רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ,טירשרָאפ רעקיזיר סווָאנבוד

 ךיוא ןרעװו ןטסָאמעג רעבָא ףרַאד ,ןצערג טימ ךיילגרַאפ ןיא ,גנוביירש

 ,סָאמ עטייווצ ַא טימ

 טָאה רעכלעװ ,עטכישעג רעשידיי רעד וצ גנַאגוצ רעיינ סווָאנבוד = |

 רָאנ טשינ ןוא קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד טפַארק-ביירט ריא סלַא ןעזעג

 רעפיט טכעלגעמרעד םיא טָאה ,רעטסייג ןוא רעקנעד ,"רעדלוד , עסיורג יד

 ןעגנומערטש עזעיגילער ליפ ןטכױלַאב ןוא ןשרָאפוצסיוא רעקיטײזלַא ןוא

 ,?ַאקיַאדוי ַאירָאטסיה ,, רעד ןיא

 -יתבש) ןדיי ייב ןעגנוגעווַאב עשיחישמ עלַא ןענייז ןצערג רַאפ ביוא

 ץרעטצניפ -- "ןעיירעמרעווש; ןעוועג (ערעדנַא ןוא ןטסיקנַארפ יד ,יבצ

 ,השוב ןוא טָאּפש טימ ןצנערגּפָא ךיז ףרַאד ןעמ עכלעוו ןופ ,סערוטנַאװַא

 -סיוא ,ןעגנוגעװַאב עשירעיײרפַאב-לַאנָאיצַאנ ןעזעג ייז ןיא ווָאנבוד טָאה

 ,גנוזיילסיוא ךָאנ ,קלָאפ ןשידיי ,ןטפדורעג ןוא ןטקירדרעטנוא ןופ ןכורב

 ַא ןיא טקירדעגסיוא ,טייקכיילג ןוא עדריוו ,טייהיירפ רעכעלשטנעמ ךָאנ

 ןפַאלקש ןענָאילימ ךָאד ןבָאה ױזַא טקנוּפ .םרָאפ רעשילָאבמיס ,רעזעיגילער

 .סיוא ןשילמיה ַא ,געווסיוא ןכעלטעג ַא טכוזעג םוטרעטלַא ןופ םיור ןיא

 ,םוטנטסירק ןיא ,גנוקירדרעטנוא ןוא ןדייל ערעייז ןופ רעזייל

 -ערּפרעטניא-עטכישעג רעכעלרעגריב ,רענעדיײשַאב, רעד  ווָאנבוד

 עסיורג יד ןופ ץרַאה ןיא ןעגנורדעגניירַא לַאפ םעד ןיא טָאה "רָאטַאט

 םעד ,טלַאהניא ןשיטקַאפ רעייז טּפַאכעגנַא ןוא ,ןדיי ייב ןעגנוגעװַאב-ןסַאמ

 -שימרוטש םעד ןזָאלעג ךיז רעטנוא טייוו טָאה רע .ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאיצָאס

 ,ץערג ,ןשינַאילעגעה ,ןרענָאיצולָאװער

 ,"םזידיסח ןופ עטכישעג יד , גנוטעברַאַאב רעטיירב רעד ןיא ךיוא

 ןשיפַארגָאטקַאפ ןכייר ןוא זילַאנַא ןפיט ַא ןופ ךמס ןפיוא ,ףיוא רע טזייוו

 ,גנוקירדרעטנוא עכעלשטנעמ-ןייר ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ױזַא יו ,לַאירעטַאמ

 ןעוועג ןענייז ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא ןדיי ןגעק תוריזג ןוא תופידר ךיוא יו

 -ןסַאמ רעשידיסח רעטיירב רעד ןופ תוביס ןוא ןרָאטקַאפ עקידרקיע יד

 ,גנוטײרּפשרַאפ ריא ןוא גנוגעװַאב

 זיא רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש ןשידיי ,שטנעמ-סקלָאּפ ןשידיי םעד
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 ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב ןייז טימ טנעָאנ לעיצעּפס ווָאנבוד

 ,רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי רעד וצ ,ךמע ןופ ןושל-עמַאמ וצ

 ַא, ןעוועג שידיי זיא ,ןטסָאי רַאפ ,םעד רַאפ ,ןוא ןצערג רַאפ ביוא

 עטכַאמעג-עילַאק ַא;? ,"ןָאגרַאשז רעכעלרעדיוש ַא, , טקעלַאיד רעשירַאברַאב

 ,רעטנוא טייהנעגעלעג רעדעי ייב ווָאנבוד טכיירטש ,"ךַארּפש עשישטייד

 רעד ןופ גנוטיידַאב עשירָאטסיהילַאסָאלָאק ןוא תובישח ,טייקיטכיוו יד

 ץַאלּפ ליפ ּפָא ךיוא טיג רע .עטכישעג ןייז ןוא שידיי ןופ ,ךַארּפש רעשידיי

 ךַארּפש רעד ןיא ןפַאשעג ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד קרעוװ ןייז ןיא

 ןענייז טניירפ עכעלנעזרעּפ ךיוא עטסנעָאנ ענייז .שידיי ןיא --- קלָאפ ןופ

 רׁשָא) םעה-דחא ,קילַאיב ,רָאטקעּפס ,גורפ ,םכילע םולש ,עלעדנעמ ןעוועג

 .ַא .א (שטיװָאניבַאר) ימע-ןב ,(גרובזניג

 "ידיי רעד ןופ ןרעינָאיּפ-רעיוב יד וצ ווָאנבוד טרעהעג ,טסוװַאב יו

 -ווָאנבוד עיפָאס ,רעטכָאט ןייז .ןושל-עמַאמ ןשידיי םעד ןיא רוטלוק רעש

 זיא שידיײ, :"ווָאנבוד ןועמש ןופ ןבעל סָאד, ךוב ריא ןיא טביירש ,ךילרע

 ןופ סעצָארּפ ןיא ךָאנ ןעוועג טרעדנוהרָאי עט-19 ןופ ןרָאי רע-80 יד ןיא

 רעד ףיוא ןסַאמ עשידיי יד ןופ טירטסױרַא רעד טשרע .ךיז ןרימרָאפ

 -סקלָאפ רעד ןופ ןיז-ילכ ַא ןיא שידיי טלדנַאוװרַאפ טָאה ענערַא רעשירָאטסיה

 ןוא בייל טימ ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא סָאװ ,ווָאנבוד רעגנוי רעד .רוטלוק

 טימ ןגיוצַאב ךיז טָאה ,קיטסילַאנרושז רעשידיישיסור רעד ןיא ןבעל

 לקיטרַא ןיא .שידיי ףיוא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ םוצ עיטַאּפמיס

 רע טריטיגַא (1881 ,35 רעמונ טעװסזַאר') "טַאלב-סקלָאפ עשידיי סָאד ,

 -ַאנָאיצַאנ יד ייס ןכלעוו וצ ,"ןָאגרַאשז; ףיוא קיטסיצילבוּפ רעטסנרע ןַא רַאפ

 ןַאגרָא רעיינ רעד ...לוטיב טימ ךיז ןעיצַאב ןטילָאּפָאמסָאק יד ייס ,ןטסיל

 עשירַארעטיל עגנוי ךיז םורַא טריּפורג טָאה ?טַאלב-סקלָאפ עשידיי סָאד,

 ןוא גורפ ,םכילע םולש ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ ענייז ןשיווצ : תוחוכ

 י | ."ערעדנַא

 רעד ןופ סנַאסענער ןקידנעמוקנָא ןופ ןרָאי ענעי ןיא טָאה ווָאנבוד

 ילבפיוא ריא רַאפ געװ םעד טרעטסַאלפעג ,שידיי ןיא רוטלוק רעשידיי

 ,שיאערבעה ."קלָאפ ןשידיי ןופ טײקיבַארּפש-יירד , רעד ןגעוו ףור ןייז טימ

 ,(טניוװ ןעמ ווו ,דנַאל ןופ ךַארּפש יד ןוא שידיי

 יד ןופ ךַארּפש סלַא שידיי ןטכער עכיילג ןוא ןטכער עלַא קידנבעג

 "רעד ןוא ןסיוו טימ ןייגרעד ףרַאד ןעמ עכלעוו וצ ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב
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 ןרָאי ערעווש יד ןיא רע טָאה ,קיטע רעכעלשטנעמ רעיינ ַא טימ ,גנואיצ

 רעשידיי רעיינ רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג ,ביױהנָא ןשירענָאיּפ ןופ

 "רעד ךיז רע טָאה ךיוא רַאפרעד .שידיי ןיא רוטלוק ,עיזעָאּפ ,רוטַארעטיל

 עדַאיעלפ ַא ןופ ןוא עלעדנעמ ןיוש ןטלַא ןופ עביל ןוא גנורערַאפ ןברָאװ

 .שארב םכילע םולש טימ רוד ןרעגניי ןופ רעביירש עשידיי
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 רעשרַאפ רעכעלדימרעדמוא רעד -- ווָאנבוד ןועמש
 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ

 ןופ ךירטש רעטסקיטכיו רעד זיא ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יוװ

 -סטעברַא עשינַאטיט ןייז ןעוועג שטנעמ ןוא ןטנרעלעג סלַא ווָאנבוד ןועמש

 ,דיירפ-סנבעל ןוא טײקמַאז

 ןייז ,טײקטנוװַאהַאב ןייז טרעדנוװַאב ןבָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ ענייז

 ,"עידעּפָאלקיצנע עקירעבעל , ַא ןעזעג םיא ןיא ןבָאה ליפ .עיצידורע עטיירנ

 עקיטרַאנדישרַאפ ןופ רעדנעב רעטנזיוט ןיא "קעטָאילביב עקידעבעלא ַא

 ךיורבעג ןכעלרעניא טימ ןוא דיירפ טימ רע טָאה טונימ עיירפ עדעי .קרעוו

 ןכעלדנעמוא ,ןקיזיר םעד , ,גנודליביטסבלעז רעד ,ךוב םעד ןעקנָאשעג

 "המכח:סנבעל ןוא דיירפ ,ןוז, ךייא טיג סָאװ "ןסיוו ןופ לַאוװק

 ןיא; רָאנ טשינ טקירדעגסיוא ךיז טָאה טײקמַאזסטעברַא ןייז רעבָא

 ענעגייא יד ןסיגסיוא ןיא ךיוא רָאנ ,"קרעוו ןופ ןייוו םעד קיטשרוד ןעקנירט

 שױטסיױא-ןקנַאדעג ןופ אצוי לעוּפ סלַא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעקנַאדעג

 -ָאליפ ,עשירָאטסיה ,עכעלטפַאשנסיװ ,קרעװ רעטנזיוט ןופ םירבחמ טימ

 .תוטיש עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיּפָאז

 -עגנָא טָאה רע ןעוו ,ווָאנבוד ןעוועג טלַא זיא רָאי קיצנַאװצ עכעלטע

 קרעוו קיזיר קידנעב-10 ןייז ."םזידיסח ןופ עטכישעג יד; ןביירש ןביוה

 יד טקורעגּפָא רָאי 50 ףיוא טָאה "קלָאפ-טלעוו ןשידיי ןופ עטכישעג יד ,

 -נערַאפ וצ ןסָאלשַאב רע טָאה רָאי 70 קידנעײז-טלַא .טעברַא ענעביוהעגנָא

 .טקידנערַאפ יז ןוא גנוגעוװַאב-םזידיסח רעד רעביא טעברַא יד ןקיד

 ךיא, :טניירפ ענייז וצ ווירב סווָאנבוד ןיא רימ ןענעייל רָאי 76 וצ

 ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב ."טעברַא ןיימ ןופ גנוווש ןטימ בעל

 "רעטרעוו טימ ןטייז רעטרעדנוה .טנַאה ןייז ןופ סױרַא טשינ רעדעפ יד זיא

 קידנעגנערב .ןעמוקעגפיוא ןענייז ןעגנורענירעד ,ןריפסיוא ,ןעקנַאדעג
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 ךוב סָאד  :טעברַא עשירעפעש ,עטצעל ןייז רערערַאפ ןוא םידימלת ענייז

 ."ןבעל ןופ

 רע .רוטַאנ רעד וצ עביל ןייז ןגעוו ןענָאמרעד ןפַארגָאיב ענייז עלַא

 -נַאּפ ַא זיא רע זַא ,ןגָאז ךיז ןגעוו ןילַא טגעלפ רע .טרעטעגרַאפ יז טָאה

 ןופ ,דלַאװ ןופ טפול עדנעסיירַאפ יד קידמעטָאנײרַא ,טגעלפ רע .טסיאעט

 ,טָאג) --- "!ַארוטַאנ עוויס סואעד; :ַאזָאניּפש יו ןעשטּפעש ,םולב ןוא זָארג

 סָאד ,רוטַאנ רעד ןופ טייקיאור ןוא טייקליטש יד .(רוטַאנ יד זיא סָאד

 ןעוועג ןענייז רעמייב ןוא ןעלגיופ יד ןופ ךַארּפש יד ,ךייט ןופ ןסילפ עליטש

 ןכוז ייז רע טגעלפ רַאפרעד .גנווש ןשירעפעש ןופ סעזומ יד םיא רַאפ

 רעבָא .רעדלעוו ןוא רעדלעפ ,גרעב ףיוא ןריצַאּפש עמַאזנייא ,עגנַאל ןיא

 ,שטנעמ ןטוג םעד ,שטנעמ םעד טבילעג ךיוא רע טָאה ,רוטַאנ יד קידנביל

 טריטיצער רע טָאה ןערב ַארַאפ סָאװ טימ .גנולגיּפשּפַא ריא ןעוועג זיא סַאװ

 -ָאד ַאנ ַאי ןידַא ושזַאכיוװש סװָאטנַאמרעל קינייװנסיױא ףיוא ןעגנוזעג ןוא

 -יירפ; עדָא סניקשוּפ ("ךַאילש ןפיוא ןיײלַא רענייא סױרַא ייג ךיא ,} "ןגָאר

 .ערעדנַא ןוא "ריביס ףיוא, ןטסירבַאקעד יד טעמדיוװעג דיל ןייז ,"טייה

 לייוו ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ליפ טריטיצער ןוא ןעגנוזעג ,טנעקעג טָאה רע

 רעשיריל ןופ -- עּפרעטוע עזומ יד ןעוועג זיא טפַאשנדייל עטייווצ ןייז

 ןייז ןופ תופוקת עלַא ןיא קיטשרוד ןעקנורטעג רע טָאה ןייוו ריא .עיזעָאּפ

 ןוא עינָאמרַאה עכעלרעניא טימ רָאנ טשינ טליפעגנָא םיא טָאה יז .ןבעל

 סָאװ ,דיירפ-סנבעל רעקידנצָארּפש טימ ךיוא רָאנ ,טלעו רעד וצ עביל

 ךילרעווָאנבוד עיפָאס רעטכָאט יד .טזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק םיא טָאה

 ןיז ייוצ עריא טימ טכוזַאב םיא יז טָאה 1939 רעמוז ןיא ןעוו זַא ,טנָאמרעד

 ערענָאיצולָאװער עשיסור ןעגנוזעג יז טימ ןעמַאזוצ ווָאנבוד טָאה ,ןַאמ ןוא

 רימ, טגגוי-רעטעברַא ןופ דיל סָאד תובהלתה טימ לעיצעּפס ןוא רעדיל

 | .זָא ןעמוק
5 

 -רָאי ןט-20 ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג רעד זיא ווָאנבוד

 עטיירב עכלעזַא טריפעגכרודַא טשינ ךָאנ טָאה טנייה זיב רענייק .טרעדנוה

 -ָאנָאטױא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא ןעגנושרָאפ עשיטילַאנַא

 ןכילגרַאפ טשינ ךָאנ ךיז טָאה רענייק .הליהק רעד -- עיצַאזינַאגרָא רעמ

 רעקירָאטסיה רעשידיי ןייק .תודיסח ןגעוו טעברַא רעשירענָאיּפ ןייז טימ

35 



 ןופ עטכישעג עיינ ַא ןבירשעגנָא טשינ ךָאנ טָאה טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ

 דַאפרעד .קרעװו קידנעב-10 ןייז ןטערטרַאפ ןענָאק לָאז סָאװ,קלָאפ ןשידיי

 "עג טָאה גנופַאש עשירָאטסיה עכייר ןייז זַא ,רַאבטײרטשַאבמוא ךיוא זיא

 -ןעמוק יד רַאפ רעזייוו-געוו רעד זיא ןוא ךַאילש ןטיירב םעד טרעטסַאלפ

 -רַאפ ןוא ןרעכײרַאב ןזומ ןוא ןפרַאד סָאװ ,רעקירָאטסיה עשידיי עקיד

 ןופ ןעגנוכיירגרעד עיינ עלַא טימ קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג יד ןפיט

 ,דָאטעמ-סגנושרָאפ רעשירָאטסיה רענרעדָאמ רעד ןופ ןוא טפַאשנסיוװ רעד

 יד ןעניש ,ןרעטש רעדנטכייל קיביא סלַא טעוװו עקַאט ייז רַאפ

 טָאה סָאװ ,ווָאנבוד ןועמש רערעל ןסיורג רעייז ןופ עיסַאּפ עשירָאטסיה

 עוויטקעיבָא ךעלגעמ יו יד ,תמא םעד עטכישעג רעד ןיא טכוזעג קידנעטש

 עטכישעג ןעק תמא ןטימ רָאנ לייוו , ,ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ ןופ גנוטכיײלַאב

 רעיירפ ַא ןופ רעגריב ןעיירפ םעד ,שטנעמ םעד ןעיצרעד ןוא ןענרעל

 ,"טלעוו רעכעלשטנעמ

 ,טריפעגסורַא ,ךימ טָאה עטכישעג; : רימ ןענעייל ךוב-גָאט ןייז ןיא

 -לעזעג ןופ געוו ןטיירב םעד ףיוא ןעמעלבָארּפ עכעלנעזרעּפ זיירק ןגנע ןוט

 .זעטניס ַא ןופ טייקכעלגעמ יד טנפעעג רימ רַאפ ךיז טָאה'ס .עכעלטפַאש

 ."עכעלשטנעמלַא ןוא ןלַאעדיא עשידיי ןופ

 ,רעקירָאטסיה ןכעלרע םעד רַאפ ,גָאזנָא ןוא האווצ עשירָאטסיה ַא יו

 ןיא עיסעסדָאװיי רעד ףיוא טַארעפער םעד ןיא רעטרעוו ענייז ןעגנילק

 רעשידיי רעד ןיא עגַאל עלעוטקַא יד, :עמעט רעד ףיוא (1925) ענליוו

 :?עיפַארגָאירָאטסיה

 לָאז רע ,םעד ןיא טשינ טײטשַאב רעקירָאטסיה ַא ןופ עבַאגפיוא יד ,

 עיגָאלָאעדיא רעטמיטשַאב ַא ןופ ךיורבעג םעד רַאפ סעקטענָאירַאמ ןפַאש

 טיול ,םירוקמ ערעכיז ןופ ךמס ןפיוא רבע םעד ןרירװַאטסער ףיוא רָאנ

 ןופ טַאטלוזער ַא רָאנ ןייז ןָאק עיגָאלָאעדיא יד .ןעזסיוא ןכעלקריוו ןייז

 טסַאּפ ןעמ רעכלעוו וצ ,עירָאעט ןייק טשינ רעבָא גנושרָאפ רעשירָאטסיה

 .ןעגנושרָאפ עשיּפָאזָאירָאטסיה יד ךעלטסניק וצ

5 
*+ 

 םעד ןטכיױלַאב םייב רע טָאה ,ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ עלַא ץָארט

 ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ,עטכישעג רעד ןיא םעלבָארּפ ןלַארטנעצ
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 ןפרָאװעגּפָא טָאה רע .הטיש רעשיטסיסקרַאמ רעד וצ טרעטנענרעד ךיז

 זַא ןטעטירָאטיוא ןוא רעקירָאטסיה "עלַאנָאיצַאנ, ליפ ןופ ריפסיוא םעד

 יד ןעגנורעדנע ןוא סיירעביא ןָא ךיז טיצ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא

 רעד ,טייקשידיי ןופ טלַאהניא רעשיאעדיא רעקיבײא רעד ,טײקיטרַאנגיײא

 עינָאמעגעה יד, ,"טייקיטכערעג עטולָאסבַא יד, ,טסייג רעשידיי רעקיבייא

 ענייז ןיא ןזיוועגפיוא טָאה ווָאנבוד ."עירעטַאמ רעביא טייקיטסייג ןופ

 עקיבייא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,"טייקשידיי רעיינ ןוא רעטלַא ןגעוװ ווירב,

 רעד ןיא טשינ ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טשינ ,עיידיא

 ערעדנוזַאב ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רֶע .עטכישעג רעשידיי

 ,טייצ רעד ןכערּפשטנַא סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ הפוקת רעדעי ןיא ןעיידיא

 ,טרָא סָאד ,ןעגנוגנידַאב יד

 -סיסקרַאמ ןפיוא טלעטשעג ךיז רע טָאה עיצַאטערּפרעטניא רעד טימ

 -ָאיצַאנ רעד ןופ טלַאהניא ןכעלשטנעמ ןײמעגלַא ןגעוו טקנוּפדנַאטש ןשיט

 טייצ רעד רעסיוא ןעיידיא ןייק טשינ טפַאש קלָאפ םוש ןייק .רוטלוק רעלַאנ

 צבלעז יד רעטנוא טגיל קלָאפ ןדעי ןופ עיידיא עדעי .ןעגנוגנידַאב ןוא

 ,ןצעזעג

 רעד טימ םידעפ עלַא טימ ןדנוברַאפ ,"טייקשידיי רעיינ , רעד רַאפ

 עלַא ןיא עיסַאּפ טימ טפמעקעג רע טָאה ,טייהשטנעמ רעוויסערגָארּפ

 ,ןעגנוגנידַאב

 ןעלקיטרַא ןופ ךוב-למַאז ַא ןזיוװַאב זירַאּפ ןיא ךיז טָאה 1928 ןיא ןעוו

 ןפיוא, ןיקיורפע .י ןוא רעווָאקירעשט והילא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 יד רַאפ קילגמוא עצנַאג סָאד זַא ,"ןזיוועגפיוא, טָאה ןעמ ווו ,"געוו-דייש

 .גנוגעווַאב-הלכשה רעד ןוא עיצַאּפיצנַאמע רעלערוטלוק רעד ןופ טמוק ןדיי

 -עגפיוא-יינ , ןוא "סעקינהבושתיילעב , ,ןעלקיטרַא יד ןופ םירבחמ יד ןעוו

 עקיטייצטנייה; יװ ,ןעמונעג ןבָאה ?רעגָאז-העד עלַאנָאיצַאנ; ?ענעטכיול

 -פיוא  ,שרדמ:תיב ןיא קירוצ דיי םעד ןפור "רעבָאה-הטרח , ןוא ?ןטעָאּפ

 ץקיצנייא יד ןוא "זדנוא ןגעק זיא טלעוו עצנַאג יד; זַא ,םיא "קידנזייוו

 -טרעדנוזעגּפָא עקילייה יד , ,הליפת יד ןוא טָאג זיא "גנוטער עלַאנָאיצַאנ;

 ףרַאד סָאװ , ןעמָאנ ןפיוא לקיטרַא ןיא ווָאנבוד טָאה ,"טלעוו רעד ןופ טייק

 ,לַאנרושז ןבלעז ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ ,7? ןטייצ סנמה ןיא ןָאט ןעמ

 :ןבירשעג ,1929 רעמוז

 סעפָארטסַאטַאק עשירָאטסיה עלַא טלקנוטרַאפ טָאה עדַאירעלטיה יד;
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 :רעטושּפ ַא זיא רעפטנע רעד ?טציא ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװ ...ערעזדנוא

 געוודייש ןקיטסייג ןפיוא טשינ .ןברק ןייז ןעװעטַאר ןוא חצור ןטימ ןפמעק

 ןדנעטשמוא עכלעזַא ןיא .דלעפטכַאלש ןפיוא רָאנ ,טציא ךיז רימ ןעניפעג

 ןפרַאד רעמ .ןעגנומיטש עשיטסיטעפעד ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ןעמ רָאט

 עשירעלטיה-טנַא יד רַאפ עקיליווירפ ןעייר ענעגייא יד ןיא ןריברעוו

 ןוא שואי ןופ ןעגנומיטש טימ זדנוא וצ ןעמ טמוק ָאד ןוא ...ןעײמרַא

 .שינעכוז טָאג ןוא הבושת-ירוחרה טימ ,עיצַאנגיזער

 : רעטייוו ןוא

 -יירפ ךיוא רעבָא ,עיצַאלימיסַא טכַארבעגטימ טָאה עיצַאּפיצנַאמע יד ,ָאי,

 ןיא שטנעמ ןעיירפ םעד טבעלעגפיוא טָאה יז ,עדריוו עכעלשטנעמ ,טייה

 רָאנ ,ןריגַאּפָארּפ ןעמ ףרַאד עיצַאּפיצנַאמע ןופ ךיז ןגָאזּפָא טשינ .דיי םעד

 טשינ ןיוש זיא "ָאטעג ןיא קירוצ; ףור רעד ...ןצנערג עריא ןרעטיירבסיוא

 סָאד טעוװװו טייקשידיי ןייז ןוא ַאטעג ןכעלרעטלַאלטימ םוצ רעבָא ,..יינ

 ןעמ טעוװ עקיניזיירפ ...ןרעקמוא טשינ ךיז לָאמנייק םוטנדיי עוויסערגָארּפ

 .ןײרַא ךריק רעד ןיא טשינ ןוא שרדמ-תיב ןיא קירוצ ןּפעלשניײרַא טשינ

 קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטער יד זַא ,ןייזטסוװַאב ןוא טסייג-ספמַאק רעד

 ףמַאק ןעמַאזניימעג ןוא גנודניברַאפ ןיא ,ןטייצ עלַא ןיא ןוא םוטעמוא ,זיא

 ,םזישַאפ ןופ תוחוכ יד ןגעק טייהשטנעמ רצוויסערגָארּפ רעצנַאג רעד טימ

 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב טזָאלרַאפ טשינ םיא טָאה ,סַאה ןוא המחלמ

 קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז רעסיורג ַא ךיוא רַאפרעד זיא ווָאנבוד ןועמש

 ןוא רעקירָאטסיה ןסיורג סלַא ןעמָאנ ןייז .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןוא

 לעיצעּפס ןוא קרעוו ענייז .סעידעּפָאלקיצנע עלַא ןיא ןעמ טניפעג ,ןטנרעלעג

 ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עקידנעב-10 ןייז

 רעכעלטפַאשנסיװ רעד וצ גָארטײב רעקיטכיוו סלַא ןכַארּפש ליפ ףיוא

 רעשידיי רעד ןיא קיבייא ףיוא ןיירַא זיא רע .עיּפַארגָאירָאטסיה-טלעוװ

 רעפמעק ,רעקירָאטסיה רעסיורג סלַא עטכישעג-טלעוו רעד ןוא עטכישעג

 ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןוא תמא רַאפ
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 הפוקת יד
 דיסאנעג-יציאנ ןופ





 רעלאטאט וופ ןאלּצ-יצאנ דעד
 קלאפ ןשידיי ןופ גנוטכינדאפ

 וצ טנרעלעג רענייטש ךיא טלָאװ ,חוכ םעד בָאה ךיא ןעוו

 ףענַאריט יד געוװו םעד ןלעטשרַאפ

 (ןָארייב)

 רַאפ טרַאה זיב ךָאנרעד ןוא 1943 ןופ טפלעה רעד זיב 1942 רָאי סָאד

 רעד סלַא עטכישעג רעשיגַארט רעזדנוא ןיא ןײרַא זיא ,גנואיירפַאב רעד

 רַאפ ייס ,םוטנדיי ןשיליוּפ םעד רַאפ ייס רָאירעּפ-גנוטָארסיױא רעטסמַאזיורג

 .רעדנעל עטריּפוקָא ,עשיאעּפָאריײא עלַא ןופ ןדיי יד

 ,םזישַאפ םעניורב ןופ לוויטש םעד רעטנוא ,דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא

 ןקינָאילימ-בלַאה ַא ןוא 2 ןופ (1 טנעצָארּפ 99 ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןַאד זיא

 -קנַארפ ,דנַאלשטייד ןופ ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא בושי ןשידיי ןשילױּפ

 ןעמ עכלעוו ,ערעדנַא ןוא עילַאטיא ,דנַאלנכירג ,עיגלעב ,ןרַאגנוא ,ךייר

 ,עקנילבערט ,ץיוושיוא ןופ ןרעגַאל-טיוט יד ןיא טכַארבעג זיײװנסַאמ טָאה

 ,ויאא .ָאנמלעכ ,קענַאדיַאמ ,ץעשזלעב ,רָאביבָאס

 םינילת'יצַאנ יד ןענייז 1942 ןיא סָאװ ,הביס יד ןעוועג זיא סָאװ

 רעלופ ןופ ןַאלּפ ןשינָאלוװיט רעייז ןופ עיצַאזילַאער רעד וצ ןטָארטעגוצ

 ?ןדיי יד ןופ עיצַאנימרעטסקע

 ,עטכישעג רעשיפיצעּפס ַא וצ ,עטכישעג וצ וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 רָאנ טשינ ,ןשרָאפ ןופ דָאטעמ ןכעלטפַאשנסיװ ַא רָאנ טשינ טרעדָאפ סָאװ

 ענרעזייא ןוא טײקיטולבטלַאק ץלַא ןופ רעמ רָאנ ,ןזייװַאב ןוא ןטנעמוקָאד

 .ןוורענ

 רעשירבַאקַאמ רעד ןופ טלסיירטעגפיוא ןרעוו וצ טשינ ידכ קיטיונ זיא סָאד

 -המחלמרַאפ ןיא ןבָאה רעקירָאטסיה עשידיי טיײהרעמ רעד טױל (4

 -יצַאנ יד ןדיי ןָאילימ ןבלעה ַא טימ 3 ײב טבעלעג (19359 זיבו ןליופ ןקיד

 ,ייז ןופ ןָאילימ יירד רעכעה טכַארבעגמוא טָאה עיטסעב
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 -נוהרָאי ןיא ,ןשטנעמ רַאפ טיירגעג ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,גנוטכינרַאפ-ןסַאמ

 טרָאװ סָאד ץונַאב ךיא .טפַאשנסיװ ןוא קינכעט רעטסערג רעד ןופ טרעד

 ןוא ןעיורפ ןופ רעקנעה ןסַאמ עשיטסישַאפ יד וצ גוצַאב ןיא ?ןשטנעמ;

 ,םינקז ןוא רענעמ ,רעדניק

 יד ןענעכיײצַאב ,ןיז ןשיגָאלָאיב ןיא ,ןימרעט ַארַאפ סָאװ טימ רעבָא

 ?גנוטכינרַאפ ןוא דרָאמ ןופ סרעטסנָאמ עקיזָאד

 ןרעהעג ,זדנוא וצ ךעלנע ךעלרעסיוא ,סעיטסעב עקיסיפייווצ עקיזָאד יד

 ָאמָאה, ןעמָאנ ןטימ טנכײצַאב טפַאשנסיװ יד סָאװ ,ןימ ןבלעז םוצ ךָאד

 .שטנעמ רעקידלכש רעד -- (2 ?סנעיּפַאט

 -עגטסעפ טָאה ןיעװט קרַאמ רעביירש רענַאקירעמַא רעסיורג רעד

 ןוא -- ךיז טלטיױר סָאװ ,היח עקיצנייא יד זיא שטנעמ רעד , :טלעטש

 ,"תוביס ןָא טשינ

 טָאה ןימ רעכעלשטנעמ רעד ביוא ,ןעלטיור ךיז ןעמ ףרַאד יװ זיא

 עשיצַאנ יד יו סענעיה עקיטשרוד-טולב עכלעזַא ןבעגסױרַא טנָאקעג

 ? רעקנעה-רעּפוט

 -רעגריב יד ןוא עיצַאזיליוװיצ עכעלטסירק יד ןעלטיור ךיז ףרַאד יו

 -יירַאפ םעד טימ ןעמוקעגפיוא ךָאד זיא יז ? םעלַא רַאפ טפַאשלעזעג עכעל

 ריא ןיא ןוא ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ גנוזָאל ןדנעט

 ןוא ןרָאװעג ןריובעג ךָאד זיא -- עּפָארײא-ברעמ ןיא ,גנוטסעפ-טּפיוה

 ! םזישַאפ רעשיצַאנ רעד יו ,שינעעזרַאפ-דרָאמ סַאזיורג ַאזַא ןסקַאװעג

 לייט ןשיאעּפָאריײא ןטימ ןעמַאזוצ ןיוש ,עּפָאריײא טָאה 1929 רָאי ןיא

 רעצנַאג רעד ףיוא .ןדיי 9,500.000 טלייצעג ,דנַאברַאפנטַאר ןופ

 ןרַאברַאב-יצַאנ יד .ןדיי טנזיוט 600 ןָאילימ 17 ייב ןעוועג ןַאד זיא טלעוו

 622 טסייה סָאד ,עּפָארײא ןיא ןדיי ןָאילימ סקעז טעליוקעגסיוא ןבָאה

 ,םוטנדיייטלעוו ןופ לטירד ַא ןוא םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןופ טנעצָארּפ

 ןטילעג טשינ טָאה ,ץרָאּפָארּפ ַאזַא ןיא ,סולפּפָא-טולב ןעמַאזיורג ַאזַא

 רעזדנוא ןופ תונברק-עבמָאטַאקעה יד ןצַאשוצּפָא ףיוא רעבָא .קלָאפ םוש ןייק

 .ןובשח רעדנַא ןַא טימ ךיוא ןעמוק ןעמ ףרַאד קלַאפ

 "ןדינָאמָאה; החּפשמ רעד וצ טרעהעג ?םנעיּפַאס ַאמָאה; רעד 02

 -סערג רעד טימ סיױא ךיז טנכייצ רע .((סעפלַאמ ןוש עטיבעג ךעלשטנעמו

 ןבעל ךעלטפַאשלעזעג טלקיווטנַא ךיוה ַא טימ ןוא חומ ןופ גנולקיווטנַא רעט
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 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןטכַאלש עשיאעּפָאריײא יד ןיא זיולב

 ןענייז ענעלַאפעג יד ןשיװצ ןוא .ןשטנעמ ןָאילימ 14 ייב ןלַאפעג ןענייז

 -ירעמַא רעד ןופ ןריציפָא ןוא רענלעז עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעוועג

 ןוא רעשילױּפ ,רעשידנַאברַאפ-ןטַאר ,רעשיזיוצנַארפ ,רעשילגנע ,רענַאק

 רעפיצ רעד ןיא ןיירַא טשינ ןעייג ענעלַאפעג עשידיי יד .ןעײמרַא ערעדנַא

 -ינשרַאפ ערעזדנוא ןופ ןָאילימ סקעז יד .עטעדרָאמרעד ןָאילימ סקעז ןופ

 -טכַאלש יד ףיוא ןענופעג טשינ ךיז ןבָאה רעטסעוװש ןוא רעדירב ענעט

 ,גנורעקלעפַאב עליוויצ ַא ןעוועג זיא סָאד .דנַאלרעטניה ןיא רָאנ ,רעדלעפ

 טשינ ,טנַאה ןיא רעוועג טימ טשינ ,םענייק טריקַאטַא טשינ טָאה עכלעוו

 ןָאילימ סקעז יד .ןעגנואָארד םוש ןייק טימ טשינ ,רענעלּפ עשיגעטַארטס טימ

 רעבירעד ןבָאה ייז .גנוריגער ןייק טשינ ,הכולמ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 ,גירק ןייק םענייק ןרעלקרעד ,ןיז ןשיטילָאּפ-ךעלטכער ןיא ,טנָאקעג טשינ

 -ַאבמוא יד ךיוא רָאנ עטסקידלושמוא יד רָאנ טשינ ןעוועג ןענייז ייז

 טלעוו ַא ןופ ןעמיורט ןיא ןענַאטשַאב ןענייז ןענַאנַאק ערעייז .עטסטנּפָאװ

 -ןשטנעמ ןבָאה טעװ דיי רעד ךיוא ווו ,טפַאשטניירפ-רעקלעפ ןוא ןדירפ ןופ

 ,טלעוו רעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ טמולחעג טָאה לייט ַא .טכער-רעגריב ןוא

 ןטרילָאק-ךייר ןיא ןעמַאזוצ עלַא רעבָא .הנידמ רענעגייא ןַא ןופ ערעדנַא

 -רעביא רעייז ןיא ,ןעגנוניימ עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןופ ּפָאקסָאדײלַאק

 "יטסייג ןופ רעגערט ,ןשטנעמ עכעלדירפ ןעוועג ןענייז ,טייהרעמ רעקידנגיוו

 ןבָאה ייז עכלעוו ןשיווצ ,רעקלעפ יד טרעכיײרַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטרעוו עק

 .טבעלעג

 עיטסעב עשיטסישַאפ עניורב יד טָאה קלָאפ ןשידיי ןכעלדירפ םעד טָא

 ,המחלמ טרעלקרעד ןטשרעמַא

 ךורבסיוא ןרַאפ ןטַאנָאמ ןביז ,ןליױּפ ףיוא ןלַאפעגנָא זיא רע רעדייא ךָאנ

 -סכייר ןיא עדער רעשירעטסיה רעטמירַאב ןייז ןיא ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ

 רעד ןופ ּפמול רענעזעוועג רעד טָאה ,1929 רַאונַאי ןט-ג םעד -- גָאט

 ביױא, :טלעװ רעד טגָאזעגנָא ,רעלטיה ףלָאדַא ,טלעוורעטנוא רעשירעייב

 "רַאפ רעד טימ ןקידנערַאפ ךיז יז טעוװ ,המחלמ עיינ ַא ןכערבסיוא טעוו'ס

 .?עּפָאריײא ןיא עסַאר רעשידיי רעד ןופ גנוטכינ

 םיוקמ טשינ ןענייז רעריפ-רעקנעה ןקיזָאד ןופ תואובנ ערעדנַא ביוא

 .סָאמ רעסיורג ַא ןיא טכעלקריװרַאפ ןרָאװעג יד זיא ,ןרָאװעג

 ןיא ןכיילג ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ןכערברַאפ ןעמַאזיורג םעד ןגעוו
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 ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד

 : סעצָארּפ רעגרעבנערינ

 רעביא ןכערברַאפ ןטייווצ ןייק טנכייצרַאפ טשינ טָאה עטכישעג יד,

 סָאד יו ,תוירזכא רעטנכערעגסיוא ַאזַא טימ ,תונברק עקידלושמוא ליפ ױזַא

 רעלַאטָאט ןופ סולשַאב רעד .קלָאפ ןשידיי ןופ ןָאילימ סקעז ןעגנערבמוא

 סָאװ ,חוכ רעקידנקיניײירַאפ רעד ןעוועג זיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטכינרַאפ

 רעשירבַאקַאמ ,רעקיזָאד רעד ןופ ןטנעמעלע יד טריטנעמעצ לָאמעלַא טָאה

 ,"גנורעושרַאפ

 םעד טקורעגסױרַא םזישַאפ-יצַאנ רעד טָאה תוביס עכלעוו בילוצ

 -טּפיוה ןייז סלַא ,קלָאפ ןשידיי םוצ האנש עשיגָאלָאָאז יד ,םזיטימעסיטנָא

 ? טנעמוגרַא

 ןפַאלקשרַאפ וצ גנובערטש רעייז ןיא זא ,ןטלַאה רעקירָאטסיה עסיוועג

 דנַאלשטיײיד ןיא תוחוכ עויסערגָארּפ יד ןטכינרַאפ וצ ןוא רעקלעפ עיירט

 ןטלַא םעד טימ טצונַאב ךיז רעריפ-יצַאנ יד ןבָאה ,רעדנעל ערעדנַא ןוא

 םעד טימ .םזיטימעסיטנַא םעד טימ -- עיסרעוויד רעשיטילָאּפ ןופ ןּפָאװ

 טלַאװג ןופ תוחוכ ערעטצניפ יד טצונַאב ךיז ןטייצ עלַא ןיא ךָאד ןבָאה ןפָאװ

 ,גנוקירדרעטנוא ןוא

 רעד .רעפטנע רעלופ ןייק טשינ ןוא רענײמעגלַא ןַא זיא סָאד רעבָא

 ,ןליצ ערעדנַא רַאפ ךיוא ןעניד טפרַאדעג טָאה םזיטימעסיטנַא-יצַאנ רעשהיח

 ןופ ,עדער-סגנוקידלושַאב רעד ןופ גוצסיוא ןא ןריטיצ ָאד רימָאל

 : סעצָארּפ רעגרעבנרינ ןפיוא ,ןָאסקעשזד רָארוקָארּפ רענַאקירעמַא

 עכלעוו ,הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד טשינ לָאמנייק טלָאװ םזיצַאנ רעד;

 חוכ םעד ןגָאװ ןייז ןיא ןענַאּפשנײא טשינ לָאז רע ןעוו ,טכיירגרעד טָאה רע

 ךשמ ןיא ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאו סָאװ ,טייהרעדנימ ַא ןגעק האנש ןופ

 ןוא ,זָאלפליה ןייז וצ ,לָאצ ןיא ןיילק ןעוועג זיא סָאװ ,ןרָאי רעטרעדנוה ןופ

 .?שלדישַארטס ַא ןכַאמ ריא ןופ לָאז ןעמ ,סיורג גונעג

 גנורעּפרעקרַאפ יד יװ ,ןלָאמוצּפָא טכייל ױזַא ןעוועג ךָאד זיא ןדיי םעד

 ףרַאד ןעמ ןכלעוו רַאפ ,ןטכַארַאפ ןוא ןבָאה טנייפ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץלַא ןופ

 ןפרַאװפױרַא םיא ףיוא טנָאקעג ןעמ טָאה טלַאטשעג ןייא ןיא .ןבָאה ארומ

 ןוא םזינומָאק ןופ רעגערט רעד זיא דיי רעד .םיאטח עכעלצעזנגעק עלַא

 יד ןופ טסייג ןלַארעביל ןופ רעטײרּפשרַאפ רעד --- טייצ רעבלעז רעד ןיא

 שיטסילַאטיּפַאק-סיורג רע זיא שימָאנָאקע .סעיטַארקָאמעד-ברעמ עטליופרַאפ
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 רעד זיא רע .רעירַאטעלָארּפ "רעטיור, רענעסירעגּפָא ַא קיטייצכיילג ןוא

 רעצעה רעקיביײא רעד טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טסיפיצַאּפ רענעכָארקעצ

 ערעלָאכ ןוא סופיט ןופ רעגערט-זיול רעקיצומש רעד זיא רע .תומחלמ וצ

 ןוא ןענַאטנָאפ טימ סעליוו-סוסקול ןוא ןצַאלָאּפ ןופ רעמיטנגייא רעד ןוא

 .רעדעב

 ןעמ ןָאק -- שטנעמ רעדנקנעד שיגָאל ַא ןגערפ טעװ --- ױזַא יו

 ? ןכורּפשרעדיװ-ןעגנוקידלושַאב עכלעזַא טימ ןעמוק

 ,עטגרעלעג עשישטייד בַאטש רעד טגרָאזעג ןיוש טָאה םעד רַאפ

 .םזיצַאנ ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 רעגערט עכעלטפַאשנסיװ, עסיורג עסיוועג טרָאװ ַא ןבעג ָאד ריִמָאל

 ר"ד ןופ ךוב ןיא ןענעייל רימ סָאװ טָא ."ןתמא ערַאבטיײרטשמוא ןופ

 "ךרָאמ-לַאוטטיר רעשידי רעד; :טסיײיה סָאװ ,םַאלש טומלעה

 ; (1943 ןיא ןילרעב ןיא סױרַא)
 ןטסרעטיב םעד ןיא ןגױצעגנײרַא טציא זיא סָאװ ,רוד רעזדנוא רַאפ ,

 ,ןדרָאמ-לַאוטיר עשידיי יד בילוצ זיא ,הפגמ-טלעוו רעד טָא טימ לגנַארעג

 "טשינ רעד ןופ גנוטכינרַאפ יד שילָאבמיס רָאפ ייז ןלעטש ףוס-לכ-ףוס סָאװ

 עשיזיפ ןוא עקיטסייג : געווסיוא רעכעלגעמ ןייא ךָאנ ןַארַאפ ,טלעוו רעשידיי

 יד; .."טייקשירעכערברַאפ רעשידיי ,רעקידהשוריב רעד ןופ גנוטכינרַאפ

 רעד טימ ןקידנע ךיז טעװ ,ןדנוצעגרעדנַאנופ ןבָאה ןדיי סָאװ ,המחלמ

 ."םוטנדיי ןופ גנורעטשעצ רעלַאקידַאר

 -סינימ-יצַאנ ןיא ערעל-ןסַאר רַאפ טרעּפסקע רעד ,רעקרעג םיכַא ר"ד

 ןייז ןופ ןּפיצנירּפ יד טלעטשעגרָאפ טָאה ,םינינע-ןרעניא רַאפ םוירעט

 : טייקיטעט

 -כעט"ןסַאר רעד ןיא טסייה טעברַא רעזדנוא ןופ טייז עוויטַאגענ יד ,

 עטלַא יד טימ ּפָאק ןייק ןעיירד טשינ זדנוא ןעמ לָאז .גנוקיליטרַאפ ,קינ

 : עיידיא ענַאמוה ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא'ס .ןעיידיא ערַאטינַאמוה עשלַאפ ןוא

 סָאװ ,רוטַאנ יד יװ ,טקנוּפ .עטכעלש סָאד ןטָארסיױא ,עטוג סָאד ןריוויטלוק

 ,רעגיז םענופ ,ןטוג םענופ ,ןקרַאטש םענופ דצ ןפיוא קידנעטש ךיז טלעטש

 .ןרָאק םענופ עװעלּפ יד ,ּפָא טלייט יז

 -ָארּפ גָאלָאיב רעשישטייד ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא רעמירַאב רעד

 -יטסניא םלעהליוו רעזייק,ןופ רָאטקעריד -- רוב ןיוורע רַאסעפ

 רעדעי; ("גנושרַאפטכוצ;ו ךוב ןייז ןיא טביירש "גנושרָאפטכוצ רַאפ טוט
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 תומהב ןופ ןרַאילּפמעזקע עטסעב יד ןרעמרַאפ ףרַאד רע זַא ,טסייוו רעמרַאפ

 -ָאד יד זַא ןטיהרעד ךיוא רימָאל .ןשינעפעשַאברעטנוא יד ןקיטייזַאב ןוא

 ,עיצארעּפָא עטושּפ ַא .ןרעמ טשינ ךיז ןלָאז ,(ןדייו ןשטנעמ-רעטנוא עקיז

 ...שינעיצרַאפ םוש ןָא ךעלגעמ סָאד טכַאמ ,טונימ רָאּפ ַא ןיא טריפעגכרוד

 ןרעו טכַאמרעװ רעד ןופ ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס עשטייד יד ןשיווצ

 ןופ םרָאפ ןיא ןעלקיטרַא-םס טײרּפשרַאפ ןרַאילּפמעזקע ןענָאילימ ןיא

 רעטניג ,יורג ,ץנעל רעשיפ ,ריוב יו "עטנרעלעג , ןופ עטריגַאדער ,ןרושָארנ

 ,א .א ,םיפַאריז

 : ערעדנַא ןשיווצ טרָאד ןענעייל רימ סָאװ ,טָא

 געיעג ןיא סױרַא ןענייז םזינומָאק רעשידיי ןוא עיטַארקָאטולּפ עשידייג

 ןפַאלקש ןופ ןבעל ַא וצ ןטיונ זדנוא ליוו דיי רעד ...קלָאפ ןשטייד ןפיוא

 ןָאק רע ..קלָאפ רעזדנוא ןופ טולב סָאד ןגָאנסױא ןענָאק לָאז רע ידכ

 ןרעסעבסיוא ןָאק ןעמ זַא ,סע טבילג רע ?ליפעגטימ ןגעוו ןדער ךָאנ

 -פיוא ןזַאל ךיז רעדָא : הרירב ןייא רָאנ ןַארַאפ .(זיול ַא לשמל) טיזַארַאּפ ַא

 ןרעו טעטכינרַאפ זומ דיי רעד .םיא ןטכינרַאפ רעדָא ,טיזַארַאּפ ןופ ןסערפ

 "!ןפערט טשינ םיא ןלָאז רימ ווו

 ןישַאמ-יצַאנ רעקיטכעמ רעד ךרוד ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא דיי רעד

 טשינ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןָאמעד ןעמַאזיורג םעד ןיא ףָאלב ןֹוא רקש ןופ

 ,סָאד רָאנ טשינ ןוא .רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןלייט ךיוא רָאנ ,ןקערש רָאנ

 -סטַאטש רעליבַאטס ַא ןופ עגנַאר רעד וצ ןביוהרעד םזיטימעסיטנַא רעד

 ןופ טכורפ סלַא ,םוטנטסירק סָאד ןריטידערקסיד טפרַאדעג טָאה קיטילָאּפ

 ,קנַאדעג ןשידיי

 רעקיטסייג רעקיצנייא רעד ןרָאװעג םזיצַאנ רעד טלָאװ ,םורַא ױזַא

 .ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא .המשנ רעשטייד רעד ןופ רעינישזניא

 .קינייװעניא ןופ ףירגנָא ןופ ,ןפָאװ רעמייהעג רעד ןרעוו טפרַאדעג רע טָאה

 ךרוד ןפירגעגנָא ,קלָאפ ןדעי ייב טייקינייא יד ןסיירעצ טפרַאדעג טָאה וע

 -ַאטַא ןדעי ןיא רעגנעהנָא ןעניוועג טפרַאדעג טָאה רע .יײמרַא-יצַאנ רעד

 ןעמענוצקעװַא ,"טלעוו רעביוא, ןוא טלעוװרעטנוא רעד ןשיווצ ,דנַאל ןטריק

 ,ביור ןוא ןצעזעג "עלַאגעל , ךרוד --- סטוג ןוא בָאה שידיי ,ןגעמרַאפ עשייזיי

 -עגנייא טפרַאדעג טָאה "עדוי ןגיקערד , םוצ האנש עשיגָאלָאָאז יד

 ןוא רעגנעהנָא ןעניוועג וצ םוטעמוא ידכ ,רעקלעפ עלַא ןיא ןרעוו טצנַאלפ

 ."סומזילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ דנוא ךייר סַאד ,רעריפ םעד ריפ; רעפלעהטימ
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 -ךרָאמ ןוא-םס רעד ןיא ןענַאּפשנײא טפרַאדעג ןעמ טָאה רַאפרעד

 -נרעלעג, ךיוא רָאנ ,ןּפמול ןוא ןטסידַאס עקיריג-טולב רָאנ טשינ ןישַאמ

 ...ןעזנָא ןוא םור טימ עטסוװַאב (2 "עט

 ןיא ןטלַאשוצכיײלג ןעגנולעג םויצַאנ םעד זיא ןעזעג ןבָאה רימ יוװ

 .עטנרעלעג עטשרמולכ ןוא עכעלקריוו ליפ עיגָאלָאעדיא ןייז

 ,סנדרָא-ןענָאטואעט ,םוטרעקנוי ןשטייד ןופ סעיצידַארט עשיפיצעּפס

 ,טקריוועג קרַאטש ןבָאה ןעײמרַא-ביור

 -נַאב ,רעלעירטסודניא-סיורג יד ,םוטרעקנוי עקיטכעמ עשטייד סָאד

 ,עטלָאצעג-טוג ,עטנרעלעג "שרעייז , ןופ ךיוא ײמרַא ןַא טַאהעג ןבָאה ןריק

 .ענעבעגעגרעביא ןוא עיירטעג

 ,םזיצַאנ ןופ עזענעג רעשימָאנָאקע רעד וצ וצ רימ ןעמוק ױזַא ןוא

 ןריובעג זיולב טשינ םיא טָאה עכלעוו ,טּפַארק-ביירט רעשיטקַאפ רעד וצ

 ,טכַאמ רעד וצ טריפרעד ,ךיוא רָאנ

 ןשיוװצ גנופערט רעד וצ ןעמוקעג זיא 1932 רַאונַאי ןט-4 םעד ןעוו

 ןסיורג ןופ זיוה ןיא ,ןרעלטיה ןוא ,(רעלצנַאק ןקידרעירפ םעד) ןעּפַאּפ ןָאפ

 ,טרעלקרעד רעטצעל רעד טָאה ,רעדערש ןַאפ טרוק ןַארַאב --- ריקנַאב

 -סיורג ןופ רעיײטשרָאפ יד .ןרעלטיה טכַאמ יד ןבעגרעביא ףרַאד ןעמ זַא

 םוצ עיציטעּפ עלעיצעּפס ַא טקישעג ןבָאה ןרעפס-ץנַאניפ יד ןוא לַאטיּפַאק

 יו ּפעק-ןּפרַאק עכלעזַא ןופ ןבירשעגרעטנוא ,גרובנעדניה טנעדיזערּפ

 -צנַאק .וועג ,םערָאגנירּפש ,שַאב ,סנעמיס ,פורק ,ןעסיט ,טכַאש

 .רעדערש ןַאפ ןַארַאב ןוא ַאנוק רעל

 -ירט רעגרעבנרינ ןרַאפ ןעוועג זיא ןוא ןבילבעג זיא טנעמוקָאד רעד

 "יסרעווינוא רענילרעב ןופ רָאטקער -- רעשיפ ןעגיא ףפַארּפ 2

 ךירדירפ ריד .פַארּפ סיצַאנ יד ךרוד טמיטשַאב רעטשרע רעד טעט

 ןוא טעטיסרעווינוא רענילרעב ןפיוא קיטענעג ןופ טסילאיצעפס -- ץנעל

 מעסיטנַא :ךוב ןופ רבחמ -- יורג םלעהליוו ריד ;יצַאנ רעסייה

 ןָאיּפמעשט רעד ,רעטניג סנַאה ;ירעטלַאלטימ ןטעפש ןיא חםזיט

 טפַאשענסיװןסַאר ןופ רָאסעּפָארּפ רעשיצַאנ ,ערעל ןסַאר רעשיצַאנ רעד ןופ

 -עפַארפ םיפַארעז רעטעפ ריד :גרובירפ ןיא טעטעסרעווינוא ןפיוא

 -ָארפשעגסיוא ןַא ,טעטיסרעווינוא רעגרעבסגינעק ןפיוא עטכישעג ןופ רַאס

 .יצַאנ רענעכ
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 עשיטקַאפ יד ןגעק גנוקידלושַאב רעד ןופ ןזײװַאב יד ןופ רענייא לַאנוב

 ,(4 ךייר ןטירד ןופ רעכערברַאפ-טּפיױה

 זַא ,עיצקעל עשירָאטסיה עקיטכיוו סלַא ןסעגרַאפ טשינ רָאט ןעמ

 תעב ,ןרעלטיה טכַאמ יד ןבעגרעביא ןרַאפ םישדח ןבלַאהטירד ןצנַאג ןיא

 -לאיצָאס יד ןבָאה ,1922 רעבמעווָאנ ןט-6 םעד ,גַאטסכייר םוצ ןלַאװ יד

 -ומָאק יד ןוא ןטַאטוּפעד 120 ןוא ןעמיטש ןָאילימ 7 ןעמוקַאב ןטַארקָאמעד

 ןריולרַאפ ןַאד ןבָאה סיצַאנ יד .ןטַאטוּפעד 100 ןוא ןעמיטש ןָאילימ 6 ןטסינ

 זיא רעקיטילָאּפ ןוא רעקירָאטסיה ליפ ףיוא ןזייוו'ס יו .ןעמיטש ןָאילימ 2

 ,טכַאמ רעד וצ םזיצַאנ םעד ןזָאלרעד וצ טשינ סנַאש עסיורג ַא ןַאד ןעוועג

 ,תוחוכ עשיטַארקַאמעד יד ןופ טייקינייא רעד ןיא ןגעלעג זיא סנַאש יד

 ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ טייקינייא רעד ןיא םעלַא רַאפ

 -שטייד ןופ ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עּפָארײא ןיא עטסערג ייווצ יד ןעוו

 ןַאד ןטלָאװ ,עשיטסינומָאק יד ןוא עשיטַארקָאמעד-לאיצָאס יד -- דנַאל

 -ןטַאקידניס עקיטכעמ יד ןגיוצעגוצ ייז ןטלָאװ ,טקינייאעג ןטָארטעגסױרַא

 יװ ,ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב יד ןופ ןטנעמעלע עלַארעביל ןוא עיצַאזינַאגרָא

 רעגַאל רעקניל-שיטַארקָאמעד רעטקינײיאעג רעד ןוא .םירעיוּפ יד ךיוא

 ערענָאיצקַאער עלַא ןוא לַאטיּפַאק-סיורג ןופ קורד ןצנַאג םעד ץָארט טלָאװ

 ןזָאלרעד טשינ ןוא םזישַאפ ןופ ףירגנָא םעד ןסױטשּפָא טנָאקעג --- תוחוכ

 ,טכַאמ רעד וצ םיא

 ןוא ןסירעצ ,טגירקעצ ןעוועג רעגַאל רעקניל רעד זיא קילגמוא םוצ

 .עיצקַאער עשישטייד יד ןוא םזיצַאנ רעד טצונעגסיוא טָאה סָאד

 גנַאל ,קילגמוא ןסיורג ןופ גָאטרָאפ ןיא ,דנַאלשטייד ןיא ןַאד ךיוא

 טעװ רע זַא ,טָארדעג ןפָא "ףמַאק ןיימ , ןיא טָאה רעלטיה יװ ,םעד ךָאנ

 ןיוש ןבָאה "ןענָאילַאטַאב-םרוטש; ענייז ןוא ,קלָאפ עשידיי סָאד ןטָארסיױא

 ןעמ ןעוו ,ןלַאטרַאװק עשידיי טרימָארגָאּפ ןוא ןטפעשעג עשידיי טריטעקיּפ

 -טפיױה 24 יד ןופ עטסיל רעד ףיוא ןעוועג זיא ּף5ורק ווַאטסוג (4

 -נערינ ןיא לַאנובירט םעד ךרוד עטפשמעג ,ךייר ןטירד ןופ רעכערברַאפ

 -"שטייד רעד ןרָאװעג טּפשמעג ןזיא ןָאזרעּפ ןייז ןיא .1946-1945 ןיא גרעב

 .טכַאמ יד ןבעגעגרעביא םזיצַאנ םעד טָאה רעכלעוו ,לַאטיּפַאק-סירג רעש

 טלעטשעגּפָא ,קנַארק-רעווש סלַא טנעקרענַא רעבָא םיא טָאה טכירעג סָאד

 .טיױט ןייז זיב יז טײנַאב טשינ ןוא םיא ןגעק גנושרַאפסיױא יד
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 ךיוא -- ןדיי עלַא ןופ ןוילת רעד זיא םזיצַאנ רעד זַא ,יונעג ןעזעג טָאה

 רעסעב/; : ןגירשעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עשטייד ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןַאד

 ,"! ןַאמלעט רעדייא רעלטיה

 ןענייז קלָאפ םענעגייא םעד יבגל ךעלטרָאװטנַארַאפמוא יװ ,דנילב יו

 ךיז ןדניברַאפ ןופ טרָא ןפיוא סָאװ ,םוטנדיי ןשטייד ןופ ןטכיש יד ןעוועג

 ןפורעג ןבָאה ,תוחוכ עשיטַארקָאמעד יד -- רעטער ןקיצנייא רעייז טימ

 ,ןפמעקַאב וצ ייז

 יד דנַאלשטייד ןיא ןטכינרַאפ וצ עבַאגפױא יד זַא ,ןגָאז זומ ןעמ ןוא

 -יטַארקַאמעד עלַא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עצנַאג יד ,ןטסינומָאק יד ,ןדיי

 -קַאפ ענייז ןופ ןעגנַאלרַאפ עלַא טיול טריפעגסיוא רעלטיה טָאה ,תוחוכ עש

 ,.רעבעג-טלעג ןוא רעבעג-לעפַאב עשיט

 -רעמ-יצַאנ יד ןָא ןביוה ,טכַאמ יד ןעמענרעביא ןכָאנ סנגרָאמוצ ןיוש

 עלַא ןוא ןטַארקַָאמעד-לַאיצָאס ,ןטסינומָאק ,ןדיי ףיוא געיעג דליוו ַא רעד

 יד זיא ןעעז רימ יוװ .,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב-לַארעביל

 ןעגנַאגעג דנַאלשטייד ןיא תוחוכ עשיטַארקָאמעד צלַא ןופ גנוטָארסיױא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוגלָאפרַאפ רעקיטולב רעד טימ לעלַארַאּפ

 -ָאמעד ןפיוא ףירגנָא רעד זַא ,טקיטעטשַאב לָאמַאכָאנ טָאה עטכישעג יד

 .ןדיי ןגעק םָארגָאּפ ןלַאטָאט ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה רעגַאל ןשיטַארק

 כא לא
 א

 -פיונוצ ךיז זיא ,1942 ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטָארסױא-ןסַאמ יד

 -לעפַאב רעשיטעיװָאס רעד ןופ הטיחש רעמַאזיורג ַא טימ טייִצ ןיא ןלַאפעג

 ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא גנורעק

 ןטקעריד םעד ןופ לעפַאב ַא --- טנעמוקָאד רעקיטכיוו ַא ןבילבעג זיא'ס

 .עקענייר ןַאמרעה לַארענעג ןופ -- ןרעלטיה ןופ רעפלעהטימ ןשירעטילימ

 :טרָאד ןענעייל רימ סָאװ טָא

 טשינ זיא דנַאלסור ןוא ךייר ןטירד םעד ןשיווצ המחלמ עקיזָאד יד;

 ייווצ ןשיווצ רָאנ ,ןעײמרַא ייווצ ןשיווצ ,תוכולמ ייווצ ןשיווצ גירק ןייק

 -ָאעדיא ןַא רָאנ ,טַאדלָאס ןייק טשינ זיא רעײמרַאטיױר א .ןעגנואיושנָא-טלעוו

 ?םזילַאיצָאסילַאנָאיצַאנ ןופ אנוש רעקיטולב ַא ,אנוש רעשיגָאל

 ,ענעגנַאפעג עשיטעיווָאס ןענָאילימ ןטכָאשעגסיוא ןעמ טָאה רעבירעד
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 20 רעכעה :רעפיצ רעמַאזיורג ַא .דנַאלרעטניה ןופ רעגריב ןוא ןטַאדלָאס

 -רעד ןרָאװעג ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענייז ןשטנעמ עשיטעיווַאס ןַאילימ

 רעד זיא סָאד .סעיצוקעזקע ןופ ,ןרעגַאל יד ןיא ןעמוקעגמוא טעדרָאמ

 ףמַאק ןיא רעייטשייב רעטסערג רעד ,קלָאפ ַא ןופ סולפּפָא-טולב רעטסערג

 ,םזישַאפ םעניורב םעד -- קלָאפ ןשידיי ןופ אנוש-טיוט םעד טימ

 לָאמניײק ןעמ רָאט ,תמא ןרַאבטיײרטשמוא ,ןשירָאטסיה ןקיזָאד םעד

 רעדָא ןעגנולעטש עשיטילָאּפ יד ןייז טשינ ןלָאז סע עכלעוו ,ןסעגרַאפ טשינ

 .םענעי רעדָא םעד ןופ דנַאברַאפנטַאר םוצ גנואיצַאב יד

 לא א
 א

 ךיז טָאה ,(1961) םילשורי ןיא ןַאמכייא ףלָאדַא ןופ סעצָארּפ םעד ףיוא

 ןופ ןעמָאנ ַא זיא סָאד ."עזנאוו סָארג , טרָאװ סָאד טרזחעגרעביא לָאמ ליפ

 1942 רַאונַאי ןט-15 םעד ווװ ,(ןילרעב ןופ טָאטשרָאפ) טָאטש רעשטייד ַא

 טייקרעכיז רַאפ טמַא-טּפיוה ןופ ףעש-.ס .ס רעד ,ךירנייה טדרַאהנייר טָאה

 ,גנוטַארַאב ַא ןגנירעג ןופ לעפַאב ןפיוא ןפורעגפיונוצ ,ךייר ןשיצַאנ ןופ

 יו "ןעלטימ עשיטקַארּפ , ןרָאװעג טעברַאעגסיױא ןענייז גָאט םענעי

 ה"ד -- "ןעדוי רעד עצרעמסוַאק יד ,"גנוזעלדנע , יד ןריזילַאער וצ ױזַא

 -ָארייא ןופ גנוטכינרַאפ עשיזיפ ,עלַאטָאט יד ןריפכרורַא ןופ ןעלטימ יד

 ,םוטנדיי ןשיאעּפ

 ןבלעז ןיא ,1941 ץרעמ ןיא ןעוועג טיירג ןיוש זיא אפוג ןַאלּפ רעד

 בַאטשילַארענעג םעד רַאפ טלעטשעגרָאפ טָאה רעלטיה ףלָאדַא ןעוו ,שדוח

 -ַאסָארַאברַאב, םעד ,ץיּפש רעד ןיא ןלעטייק טימ ,טכַאמרעװ רעד ןופ

 -ןטַאר ןפיוא ףירגנָא ןופ (ןעמָאנ רענעטלַאהַאב) םינָאטּפירק ַא -- "ןַאלּפ

 ,דנַאברַאפ

 -רַאעגסיױא ןענייז רענעלּפ עשינָאלוװייט עדייב זַא ,רימ ןעעז ןופרעד

 .טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ןרָאװעג טעב

 ןַאלּפ ןשינָאלוװייט ןופ סעידַאטס יד ףיוא ןָאט קוק ַא טציא רימָאל

 "ידָאירעּפ ןריבורּפ רימָאל .קלָאפ רעזדנוא ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט ןופ

 ,םיא ןריז

 1933 רַאונַאי ןופ טינשּפָא-טייצ םעד םורַא טמענ ּפַאטע רעטשרע רעד

 ןעוו ,1925 רעבמעטּפעס ןט-15 ןזיב (טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ןופ)

 ןצעזעג רעגרעבנערינ יד ןעמונעגנָא ןרעו סע
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 ךָאנ ךיז ןזומ םינילת:יצַאנ יד ןעוו ,הפוקת "עליטש , ַא ךָאנ זיא סָאד

 ךעלרעסיוא ןעו ,טלעװ רעד ןופ גנוניימ רעכעלטנפע רעד טימ ןענעכער

 ןעמ טָאה דָאירעּפ "ןקיאור,; םעד טָא ןיא .רעכיז טשינ ךָאנ ךיז ייז ןליפ

 "ןשטנעמרעטנוא, יד ןופ עיצַאזילירעטס ןופ ,לייוורעד -- רענעלּפ טיירגעג

 ןעגנוניוו ןוא ןטפעשעג עשידיי ליבַאטס טרימָארגָאּפ טָאה ןעמ ,(ןדיי)

 טימ ייז ןעקנָאשַאב ןטמַא ןוא סנטסָאּפ-הכולמ עלַא ןופ ןדיי טקיטײזַאב

 ."דנַאלרעטָאפ ןופ 1 רעמונ אנוש , *לטיט , םעד

 -טסודניא עשידיי :"ךעלצעזעג, ןרָאװעג ןָאטעג ךָאנ זיא ץלַא רעבָא

 "ןפיוקרַאפ; וצ ןעגנוווצעג שימָאנָאקע ןרָאװעג ןענייז ןרענַאיצקַא ןוא רעלעיר

 "יוק , יד .סנשָארג רַאפ זַא ,רָאלק ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןקירבַאפ ערעייז

 -ירַא-גנַאװצ רעד ןיא .קנעב ןוא ןלָאּפָאנָאמ *עשירַא , ןעוועג ןענייז "סרעפ

 עשיצַאנ טקעריד ןעמונעגלײטנָא ךיוא ןבָאה ןגעמרַאפ שידיי ןופ עיצַאז

 ײָאס-לַאנָאיצַאנ) .ּפַא,ד.ס.נ רעד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא

 ,ןטיירג ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא .(ײטרַאּפ-סטײברַא עשטיוד ,עשיטסילַאיצ

 -יורג ליפ רעבָא ,עיינ ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטמַא ענעפַאשעג לעיצעּפס ךרוד

 רָאנ טָאה סָאװ ,"עדוי ןגיקערד; םעד "ןצרעמסוַא וצ ןעלטימ ערעמַאז

 "קיטכעמ , ױזַא ןעועג ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 1 טלייצעג

 ."ךעלרעפעג , ןוא

 יד טימ ןָא ךיז טביוה םוניהג ןשידיי ןופ דָאירעּפ רעטייווצ רעד

 ,1935 רעבמעטּפעס ןט-15 םעד ,ןצעזעג רעגרעבנרינ

 עשידיי ןופ ןריובעג זיא סָאװ ,רעד זיולב טשינ דיי ַא זיא ,ייז טיול

 .ןדיי ןעוועג ןענייז עבָאב רעדָא עדייז ןייז סָאװ ,רעד וליפַא רָאנ ,ןרעטלע

 טשינ ,ןשטייד טימ ןבָאה הנותח טרָאטעג טשינ ןָא טציא ןופ ןבָאה ןדיי

 טָארדעג טָאה'ס סָאװ רַאפ ,ןעגנואיצַאב עלעוסקעס ןייק ייז טימ ןבָאה

 ?עדנַאש-ןסַאר , טיײדַאב טָאה סָאד .טױט זיב ףָארטש

 םעד ןעמ טָאה קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ?םזיאַאזָאמ, ןופ רעקיבולג ַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד טשינ טעדרָאמעג דיי

 רעד .דיי ַא שיזיפ זיא רע לייו ,רַאפרעד רָאנ ,(ןביולג סוניבר השמ)

 ןשידיי םעד טשינ ןטכינרַאפ וצ טבערטשעג טָאה "סומזילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ,

 ,קלָאפ עשידיי סָאד רָאנ ,ןביולג

 רעד ןופ ףיול ןיא ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ ןטייצ עטסמַאזיורג יד ןיא ביוא

 יד ייב זיא ,דמש ךרוד ןעװעטַאר ךיז טנַאקעג דיי רעד טָאה ,עטכישעג
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 רעד ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא ייז .ךעלגעממוא ןעוועג סָאד רעדרעמ-יצַאנ

 ןצנַאג ןופ גנוטכינרַאפ רעשיזיפ ,רעלַאטָאט ןיא רָאנ ,עיגילער רעשידיי

 ,קלָאפ ןשידיי

 גָאװצ ַא טכַאמ-יצַאנ רעד ןופ טַאהעג ךָאנ ןדיי ןבָאה 1925 זיב ביוא

 ,עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע תופידר טימ ,ןטצענערגַאב ַא ,ןבעל ןגייא ןַא ןופ

 ןבעל ַא ץלַא ךָאנ רעבָא ,טָאּפש ןוא גנורעדינרעד ,עדנַאש טימ ,עלַאנָאיצַאנ

 ךָאנ 1925 ךָאנ ."ןשטנעמרעטנוא; ,"עקיצערק, ?עטרעדנוזעגּפָא  רַאפ יו

 -לָאפרַאפ עמַאזיורג ייז רַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןצעזעג רעגרעבנרינ יד

 . .ליצ-דנע םוצ גנוטכיר יד ךעלטייד ןיוש ןזייוו עכלעוו ,ןעגנוג

 .ץעזעג ןרעסיוא טלעטשעג טרעוו ןדיי עשישטייד ןָאילימ רעבלַאה רעד

 עלַא ןזַאלרַאפ ןזומ ייז :עטנרעלעג ןוא ןרָאסעּפָארּפ עשידיי טימ סיוא

 ,רעגניז ,ןרָאיטקַא ,ןטסילַאנרושז ,רעביירש עשידיי טימ סיוא .ןלוש-ךיוה

 ,טיוט-רעגנוה ַא ףיוא טּפשמרַאפ ןרעוו ייז : רעלָאמ

 םיללכ עגנערטש יד טיול) ןטרָאּפסַאּפ עלעיצעּפס טציא ןעמוקַאב ןדיי

 זיא "טנעמוקָאד-טעטיטנעדיא , רענױזַא רעדעי .(ןצעזעג רעגרעבנרינ יד ןופ

 -רָאפ םעד ןבעל .עדוי טײדַאב סָאװ ,".י; תוא רעסיורג ַא טימ טצוּפַאב

 ,"הרש , ןעיורפ ייב ןוא "לארשי, ןבירשעגוצ טרעוו (רענעמ ייב) ןעמָאנ

 -טפירש ןיא .ןעלטיט םוש ןייק ןצונַאב וצ טכער ןייק טשינ ןבָאה ייז

 ךיז ןדנעוו טשינ שטייד םוש ןייק רָאט ,ןדיי טימ ץנעדנָאּפסערָאק רעכעל

 וַארפ; רעדָא "רעה קורדסיוא ןטימ ייז וצ

 .טכער ענײמעגלַא ןוא עכעלרעגריב עלַא ןעמונעגוצ ןרעוװ ןדיי ייב

 ױזַא ,ייז טכַאמרַאפ ןעמ ןוא רעסעּפ עשידנעלסיוא יד ןופ ייז טבױרַאב ןעמ

 .גייטש רענרעזייא, רעד ןיא "שיטעמרעה , ,םורַא

 -ַאל רעלעג ַא טימ ייז ןעמ "טרימערּפ , ,ןעז טוג ייז ןלָאז עלַא ידכ ןוא

 ,טנרָאפ ןוא ןטניה ןופ עט

 -יגער רעד ןופ ,"ןביוא; ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד זַא ,סיוא טעז רעבָא

 .ךייר ןטירד ןופ רעריפ יד קינייו ןעוועג ןענייז ,ײטרַאּפ רעד ןוא גנור

 ןעוו ,ןענייוו ןעיורפ עשישטייד יד זַא ,ןעלקיטרַא ןיא ךיז טגָאלקַאב סלעבעג

 -עדנַאגַאּפָארּפ רעטמיילעג רעד ןוא .סעטַאל טימ ןדיי ןסַאג יד ףיוא ןעעז ייז

 סָאד ."אנוש ןקיצומש; םעד רַאפ ליפעגטימ ַא .ךיז רעסיוא זיא רעטסינימ

 םורַא טמענ עצעה עשיטימעסיטנַא ,עקיטפיג ַא ! רַאבזָאלרעד טשינ ךָאד זיא

 טימ ,ןעלטימ עלַא ךרוד ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג עלַא

 ,םזיצַאנ רעד טרינָאּפסיד'ס עכלעוו
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 טייג ײטרַאּפ ןוא טַאטש ןופ טַארַאּפַא-עדנַאגַאּפָארּפ רעקיטכעמ רעד

 -טסודניא ,עטנרעלעג עשידיי יד זַא ,ןזייוווצפיוא ,םילכ יד ןופ סיױרַא שממ

 רעדעי זַא ןענָאיּפש ןוא רעטערַאפ ןענייז ,םיריױקָאד ,רעביירש ,רעלעיר

 יד ןיא ןסָאגעג םס רעד ןוא .ךייר ןטירד ןופ אנוש רעקיטולב ַא זיא דיי

 .ןקריוו טמענ ,סיוא גָאט ,ןייא גָאט תוחומ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,סיצַאנ יד ןופ םס רעשיטימעסיטנַא רעד

 -סיב טרעוװ ,טַארַאּפַא-ײטרַאּפ ןוא טַאטש ןשירעלטיה םענופ "ןביוא , ןופ

 -ָאמ ךיוא ןרעו סָאװ ,עלעוטקעלעטניא יד ןשיוװצ טפמיאעגנייא זייווכעל

 .עצעה-דרָאמ רעד ןיא טנַאּפשעגניײא ןוא טריזיליב

 -ָעל ּפיליפ --- קיזיפ ןופ רעטנרעלעג רעָארג-זיירג ,רעטמירַאב רעד

 -טנפע סױרַא טערט ,רעגערט-זײרּפ-לעבָאנ עטשרע יד ןופ רענייא ,דרַאנ

 ייס קידנריטימָארּפמָאק ,"ןענייטשנייא ןופ קיזיפ רעשידיי רעד , ןגעק ךעל

 ,טפַאשנסיוו עשישטייד עצנַאג יד יוװ ,לוש-ךיוה ןייז ייס ,ךיז

 םוצ ווירב ןביירש ןמענ ןדנַאטשנגעק ענעדישרַאפ ןופ עטנרעלעג

 ןזייוו ייז רָאנ ,ןצעזעג רעגרעבנרינ יד ןרידָאלּפַא ייז זיולב טשינ ."רעריפ;

 רעשישטייד רעיינ; רעד ןופ עזַאב יד ןרעוו ףרַאד ערעלדןסַאר יד זַא ,ףיוא

 ."גנואיצרעד

 טרעוו ,רעקלעפ ערעדנַא וצ האנש עשיגָאלָאָאז יד ,םזיסַאר רעד ןוא

 עדעי טעטכילפרַאפ סָאװ ,"?טפַאשנסיו ַא ןופ גנַאר םעד וצ ןביוהרעד

 ןופ "גנוגיפרעפ , רעד וצ .דנַאלרעטָאפ ןשיצַאנ םעיינ םעניא לוש-ךיוה

 ,ָאידַאר רעד זיולב טשינ ןיוש טצעי טייטש טַארַאּפַא-עדנַאגַאּפָארּפ ןשיצַאנ

 ,טסנוק יד ,טעטיסרעווינוא רעד ,לוש יד ךיוא ראנ ,ןגַאלרַאפ יד ,עסערּפ יד

 טפַאש ,שטנעמ-סלעבעג ַא ,ןַאלרַאה טדייו רעסישזער-רעטַאעט רעד

 ,רעדנווו ןייק טשינ .ןדיי ןגעק עדנַאגַאּפָארּפ-ליורג ַא -- ?סיז-דייא םליפ םעד

 .ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סנַאעס ןדעי ךָאנ סָאװ

 רעד עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד ןיא ןגיטשעגרעביא טָאה רעבָא עלַא

 ."רעמריטש , ןופ רָאטקַאדער-טּפױה -- רעכיירטש סוילוי ,?רעטײלואַאג;,

 "ןזיר ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ,ןַאמָאטָארע רעטפַאהקנַארק רעקיזָאד רעד

 -סניא עטסקירעדינ יד ףיוא טליּפש ,סָאטָאפ עשיפַארגָאנרָאּפ עיצקעלָאק

 "ייצרעד-ליורג , טימ סיירעביא ןָא ייז טזייּפש רע .רענעייל יד ןופ ןטקניט

 טייקנייר רעד ףיוא טליצ רעכלעוו ,ןָאמעד ןלעוסקעס םעד ,דיי ןגעוו "ןעגנול

 ."סנעכטערג, עשישטייד יד ןופ
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 "ער םעד ןגָאלש ןעגנורעדליש עשיפַארגָאנרָאּפ יד סָאװ ,םעד ץָארט

 רעד , ןעמָאנ ןרעטנוא ךוב ַא ןיא ןעמונעגפיונוצ ייז ןרעוװ ,ץומש ןופ דרָאק

 .ןלוש עלַא ןיא טנרעלעג ןוא (םָאװש-םס רעד) "ץליפטפיג

 ןענייז 1926 ןיא זיולב .עדנַאשנסַאר ןופ ןסעצָארּפ וצ ןריפרעד זומ סָאד

 -עבָא ,םידדצ עדייב טפָארטשַאב ןעמ טָאה בייהנָא ןופ .500 ןעמוקעגרָאפ

 ,טיוט םוצ ןלַאפ ליפ ןיא ןוא ,דיי םעד רָאנ רעטעּפש

 ןייק קידנבָאה טשינ ,רעטכיר יד ןעוו ,(ליפ רָאג ןוא) ןלַאפ ןעוועג

 רַאפ ,ייוצ ,רָאי ַא ףיוא דיי ןקידלושמוא ןַא טּפשמרַאפ ןבָאה ןזייװַאב

 -כיר רעטסכעה סלַא רעריפ רעד ."עדנַאשיןסַאר , רעטלעטשעגטסעפ טשינ

 ,לייטרוא-טיוט ַא ףיוא טרעדנעעג לייטרוא םעד טָאה ,ךייר ןטירד ןיא רעט

 !עּפָארײא עכעלרעגריב ,עטַאז סָאד ,עּפָארײא טריגַאער ױזַא יוװ ןוא

 ,ףינע ןכעלרעניא , ןַא רַאפ סָאד ןטלַאה ,ןריגַאער ןענָאק עכלעוו יד

 ,ןשימ טשינ ךיז רָאט ןעמ ןכלעוו ןיא

 ,שזרָאשזד דיִאל רעימערּפ רעשילגנע רענעזעוועג רעד טָאה 1926 ןיא

 "רעריפ; ןטימ ךערּפשעג ַא טריפעגכרורַא טָאה רע .ךייר-יצַאנ סָאד טכוזַאב

 יד טָאה ,רעמיצ-לעטָאה ןייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רֶע ןעוו .ןיילַא

 ןוא טנַאה רענעביוהעגפיוא ןַא טימ םיא טסירגַאב ,קידנטָאּפש ,רעטכַאט

 -עג טסנרע שזרָאשזד דיָאל טָאה םעד ףיוא ."!רעלטיה לייה, .יירשעגסיוא

 רעסיורג ַא טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא זיא סָאד ! רעלטיה לייה ָאי; :טרעפטנע

 .(5 "ןַאמ

 -ישטייד-ברעמ רעד ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןכָאנ רעקידיײטרַאפ-יצַאנ רעד

 ןיא ןעמונעג ריא טָאה עלַא , ךוב ןייז ןיא טנָאמרעד ,טסיילק רעביירש רעש

 ."רעריפ, ןגעוו רעקיטילָאּפ עטמירַאב ליפ ןופ ןעגנוניימ ,(6 "לייטנָא םעד

 וצ ווירב םענעפָא ןַא ןיא ןבירשעג לישטרעשט ןָאטסניװ טָאה 1938 ןיא

 וצ ךעלנע ,קילגמוא ןַא ןפערט טפרַאדעג טלָאװ דנַאלגנע ןעוו , : ןרעלטיה

 :(דנַאלגנע .ָאשקנַארק .ע רבחמ -- ?ָאּפַאטשעג, ךוב ןופ 5

 ךיױא עז (52 טיי .קילבופער-סעדנוב רעד ןיא 1952 ןוא סױרַא 6

 ןבױא יװ "ַאּפַאטשעג ךוב ןיא
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 זדנוא לָאז רע טָאג ןטעבעג ךיא טלָאװ ,1918 ןיא דנַאלשטיײיד ןופ הלּפמ רעד

 ןליוו ןקרַאטש ןטימ ךייא וצ ךעלנע ןעוועג טלָאװ רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןקיש

 ?קנַאדעג ןסיורג ןוא

 ןעגנַאזעג-ביול ןעגנוזעג ןבָאה רעקיטילַאּפ עטמירַאב ביוא זַא ,רָאלק

 תונברק יד ןבָאה ,"ןכערברַאפ ןוא האנש ןופ לָאטסָאּפַא ןטסערג םעד;

 ךיז ןבָאה יײז עכלעוו ףיוא ,ןעלטימ עטצענערגַאב יז טימ טריטסעטָארּפ

 ,ןביולרעד טנָאקעג

 ,טירש עטלפייווצרַאפ ןופ ןלַאפ ךיוא ןעוועג

 ןופ טנעדוטס רעשידיי רעקירָאי-22 רעד טָאה 1926 רָאורבעפ ןיא

 -רוק ןשירַאציײװש םעד ןיא ןסָאשרעד ,רעטרופקנַארפ דוד -- עיװַאלסָאגוי

 רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידנעלסיוא רעד ןופ רעטייל םעד ,סָאװַאד טרָא

 .ףָאלסוג םלעהליוו -- עירַאציײװש ןוא ײטרַאּפ-יצַאנ

 רעטסכעה רעד ףיוא טּפשמרַאפ םיא טָאה טכירעג עשירַאציײװש סָאד

 ןעמוקַאב טָאה עדנַאגַאּפָארּפ-סלעבעג יד רעבָא .הסיפת רָאי 16 -- ףָארטש

 ןטיול ,ןלָאצַאב , טפרַאדעג ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו רַאפ ?רעריטרַאמ, םעיינ ַא

 ?טײקבעלטרָאװטנַארַאפ רעוויטקעלָאקא ןופ ץעזעג

 ןדיי עשישטייד יד ןופ "לָאצּפָא; רעד ןעוװעג זיא רעמַאזיורג ליפ

 ןט-7 םעד טָאה רעכלעוו ,ןַאּפשנירג שרעה ןקירָאי-17 ןופ טקַא םעד רַאפ

 -ישטייד רעד ןופ רַאטערקעס םעד זירַאּפ ןיא ןסָאשרעד 1928 רעבמעווָאנ

 ַא רַאפ לַאנגיס ַא ןעוועג זיא סָאד .טַאר ןָאפ טסנרע -- עדַאסַאבמַא רעש

 עטכישעג רעד ןיא ןירַא זיא רעכלעוו ,ןדיי עשישטייד ןגעק םָארגָאּפ-ןסַאמ

 ."טכַאנ-לַאטסירק יד, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןבָאה (!דיי םוא םוק) *!עקערַאפ עדוי, ןעיירשעגסיוא עדליוו טימ

 ,ןדיי טעדרָאמעג ,ןטידנַאב עלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןּפיט-טלעוורעטנוא תונחמ

 ,טרופקנַארפ ,ןעכנימ ,גרובמַאה ןיא סָארויב ןוא רעזייה ערעייז טרימָארגָאּפ

 ,טעטש ערעדנַא ןוא ןילרעב

 ףיוא סטוג ןוא בָאה שידיי טעטכינרַאפ ןרָאװעג זיא טכַאנ ןייא ןיא

 טצירּפשעג טָאה טולב ןוא .ןבעל ץנַאג ַא טעברַאעג ןבָאה ןדיי תורוד עכלעוו

 זײװנסַאמ ןבייױט ןעמונעג ןעמ טָאה םָארגָאּפ ןכָאנ ךיילג .ןַאטנָאפ ַא ןופ יו

 טשינ ייז טָאה ןלױּפ עשיטסישַאפ סָאד ןוא .ץענערג רעשילוּפ רעד וצ ןדיי

 .רעגריב עשיליוּפ ןעוועג ןענייז ליפ סָאװ ,םעד ץָארט ,ןעמענפיוא טלָאװעג

 ,סַאירַאּפ עזָאלטכער הנחמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןעמ טָאה ןדיי עשישטייד
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 ,טױט ןופ טסנעּפשעג סָאד ןעגנָאהעג קידנעטש זיא'ס עכלעוו רעביא

 ,ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא רעכעה ןופ ,דנַאלשטייד ןיא זיא 1941 רָאי ןיא

 ,טנזיוט עכעלטע רָאנ ןבילבעג

 ןַאלּפ ןופ (דָאירעּפ) ּפַאטע ןקידרעטייו םוצ וצ רימ ןעמוק ױזַא ןוא

 ןופ עיצַאנימרעטסקע רעלַאטָאט ןופ -- "גנוזעלדנע ןוא עצרעמסוַאק ןופ

 רעבמעטּפעס ןטי1 ןופ טינשּפָא-טייצ םעד םורַא טמענ רעכלעוו ,קלָאפ ןשידיי

 לַאפנָא) 1941 ינוי ןט-22 םעד זיב (גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךובסיוא/ 9

 ,(דנַאברַאפנטַאר ןפיוא

* 
 לא א

 רעד ןופ לַאפנָא ןטימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 טסייה סָאד ,19239 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד -- ןלױּפ ףיוא עיטסעב-יצַאנ

 ףלָאדַא ,ךייר ןטירד ןופ ףעש-רעדרעמ רעד יװ ,םעד ךָאנ םישדח טכַא

 ןט-20 םעד) גַאטסכײר ןיא עדער ?רעטמירַאב , ןייז ןיא טָאה ,רעלטיה

 ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןופ גנוטכינרַאפ יד טגָאזעגנָא (1929 רַאונַאי

 יד ןבָאה ,ןברק ?ןלעיציפָא ןטשרע ןגעק "גירקצילב, םעד טימ

 ןגעק שרַאמ-סגנוטכינרַאפ רעייז ןביוהעגנָא רעקנעה עשיטסישַאפ ,עניורב

 ,קלָאפ ןשידיי

 -רעטנוא טָאה ןליוּפ ןגעק "עינַאּפמַאק-ףָארטש, עקיגָאט-18 יד ןעוו

 -רעמסוַא , יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,לוויטש ןשיצַאנ םעד דנַאל סָאד ןפרָאװעג

 -ולערּפ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ (גנוקיליטרַאפ) "עצ

 ,.רעקלעפ ערעדנַא ןוא ןשיליוּפ ןופ דיסָאנעג םוצ (ריפניירַא) םויד

 -רַאפנטַאר ןפיוא לַאפנָא םעד זיב ןליױּפ ןריּפוקָא ןופ דָאירעּפ רעד

 םעניילק , ןופ הפוקת רעד וצ רעקירָאטסיה ןופ טנכערַאפ ךָאנ טרעוו דנַאב

 .ןעמָארגָאּפ עטלַאק; ןוא "רָארעט

 ןזיב ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעג רעטעּפש זיא סָאװ ,דָאירעּפ רעד

 .?עיצַאנימרעטסקע רעלַאטָאט, ןופ הפוקת יד זיא ,גירק ןופ ףוס

 סָאד טסָאקעג טָאה סָאװ -- "ערעטכייל יד, -- הפוקת עטשרע יד

 רעדעי ."עכעלצעזעג , ַא ןעוועג ךָאנ זיא ,ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ןבעל

 טימ ןעוועג טקעדעג זיא ,ןשטנעמ ןענָאילימ ןגעק ןכערברַאפ ןוא דלַאװעג

 .טכַאמ רעשישטייד רעד ןופ גנונעדרָארַאפ רעלעיצעּפס ַא

 .רעטרעדנוה ןעװעג ןענייז "ןעגנונעדרָארַאֿפ עכעלצעזעג; עכלעזַא
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 םילודג-יצַאנ עכלעזַא ןופ ןטפירשרעטנוא יד טרירוגיפ ןבָאה ייז רעטנוא

 זיא ץנעדיזער סנעמעוו ,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד -- קנַארּפ סנַאה יו

 ,.ס .ס ןופ רעריפסכייר םעד -- רעלמיה ךירנייה ןופ ,עקָארק ןיא ןעוועג

 .ערעדנַא ליפ ןוא עּפָאק רעריפ-ייצילָאּפ םענופ

 -טסיד ןופ ןרָאטַאנרעבוג ןופ ןעגנונעדרָארַאפ ךיוא ןעוועג ןענייז'ס

 ןפעש ערעכעה ןופ ,עינרעבוגילַארענעג רעד ןופ גנוריגער רעד ןופ ,ןטקיר

 עלַארטנעצ יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ערעדנַא ןוא ןטמַא ענעדישרַאפ ןופ

 ןופ ןוא ןענַאמכיײא ,ןכירדייה ,ןגנירעג ןופ ןעמוקעג ענייז עכלעוו ןלעפַאב

 .ןײלַא ?רעריפ;

 ףרַאד ,סָאד ןעוט רימ רעדייא רעבָא .עכעלטע ףיוא ןזייוונָא רימָאל

 רעד סָאװ ,םַארגָאנָאפעלעט ַא ןופ טלַאהניא םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןעמ

 טָאה ,ךירדייה טדרַאהנייר ,ךייר ןופ טייקרעכיז רַאפ טמַאטּפיױה ןופ ףעש

 -עיצַארעּפָא יד ןופ רעריפ יד וצ ,1929 רעבמעטּפעס ןט-21 םעד טקישעצ

 רעד ןופ ןדָאטעמ ןוא ןּפַאטע יד ןגעוו ,ײצילַאּפ-סטייהרעכיז רעד ןופ ןּפורג

 .?עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל רעקיטליגדנע}

 -רעכיז רעד ןופ ןּפורגיץַאזנייא עלַא ןופ ןפעש יד וצ .ווירבלענש ,

 -ָאטירעט עטריּפוקֶא יד ףיוא םעלבָארּפ-ןדיי ןגעוו טייג'ס ,ײצילַאּפ-סטייה

 ,סעיר

 ףיירטש,ןילרעב ןיא ץנערעפנָאק רעקיטנייה רעד ףיוא ךיז קידנציטש

 -ַאנסָאמ עמַאזניימעג עטרינַאלּפ יד זַא ,טקַאפ םעד רעטנוא לָאמַא ךָאנ ךיא

 ,םייהעג גנערטש ןרעװ ןטלַאהעג ןזומ (ליצדנע רעד טסייה סָאד) ןעמ

 : ןדיישרעטנוא ףרַאד ןעמ

 ,(טייצ ערעגנעל ַא טרעדָאפ סָאװ) ליצדנע םעד (א

 טריזילַאער ןרעוװ ןלעװ עכלעוו) ליצדנע םוצ ןריפ עכלעוו ,ןּפַאטע יד ןופ (ב

 ,(7 "ןענימרעט עצרוק ןיא

 רעלַאטָאט ןופ ןַאלּפ רעד זַא ,יונעג ןעמ טעז טנעמוקָאד םעד ןופ

 ךיילג ןרָאװעג טנכײצעגנָא ןיוש זיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטכינרַאפ רעשיזיפ

 טליטעגנייא שינכעט רָאנ זיא רע .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ביוהנָא םייב

 ,59 דנַאב ,רעטעלב-ָאוװי ןוא 1947 ןזירַאּפ ,12 רעמונ ?ףיששז דנָאמ, 0

 ,1947 ,קרָאירינ ,1 טפעה
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 רעד וצ ןריפ טפרַאדעג טָאה רענייז ּפַאטע רעדעי .ןלייט ייווצ ןיא ןרָאװעג
 .(גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט) ?עצרעמסוַא-לַאטָאט;

 ןענעכערסיוא רימָאל .ןעגנונעדרָארַאפ יד יונעג ןזייוו םעד ףיוא
 : עסיוועג

 -גנַאװצ ןגעוו גנונעדרָארַאפ יד טמוק 1939 רעבָאטקָא ןט-26 םעד

 ןדנוברַאפ ןעוועג זיא "טעברַא יד .רָאי 60 זיב 14 ןופ ןדיי רַאפ טעברַא
 ,גנוקירעדינרעד רעשילַארָאמ ןוא םזידַאס ןכעלסעה ,ןעגנוקינייּפ-ליורג טימ

 -סכייר-.ס .ס ןופ "גנונעדרָאנַא , יד טמוק 1939 רעבָאטקָא ןט-20 םעד

 -יליוּפ ןוא עשידיי יד (ןעלדיזרעביא) "ןגָארטרעביא , ןגעוו ,רעלמיה-רעריפ

 ןטירד ןיא עטרעדילגעגנייא (עשילוּפ) ,ןטיבעג יד ןופ גנורעקלעפַאב עש

 ,עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא ,ךייר

 רעלעג רעד ןגעוו גנונעדרָארַאפ יד טמוק 1939 רעבמעווָאנ ןט-23 םעד

 .עטַאל

 רעלופ ןגעוו ןעגנונעדרָארַאפ יד ןעמוק 1940 רַאורבעפ-רַאונַאי ןיא

 ,ןגעמרַאפ ןשידיי ןופ עיצַאקסיפנָאק

 רַאונַאי רעט-26) גנונעדרָארַאפ יד סױרַא טייג טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןעלטימ-עיצַאקינומָאק טימ ךיז ןצונַאב וצ ןדיי יד טרעוורַאפ סָאוו 0

 טעטש עלַא ןיא ןָא ךיז טביוה םעד ךָאנ ךיילג .טרָא-סגנוניוװ םעד ןטייב ןוא

 -סקיצומש ןוא עטסגרע יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןרעוו ןדיי ."גנוריזיאָאטעג, יד

 יד ,לָאצ רעייז ןעמענפיוא טשינ ןענָאק עכלעוו ,ןלַאטרַאװק ןוא ןסַאג עט

 -רעּפ 10-12 וצ רעטרע עסיוועג ןיא טייגרעד עכלעוו ,טפַאשגנע עמַאזיורג

 .סעימעדיּפע ןוא ןטייקנַארק וצ טריפרעד ,רעמיצ ַא ןיא ןָאז

 -ַארּפ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעטנרעלעג רעשילוּפ רעטמירַאב רעד

 "ןבעל ןייא ןופ עטכישעג יד; ךוב ןייז ןיא טָאה דלעפשריה גיוודול רָאסעּפ

 :ןבירשעג (1946 סױרַא)

 -סנָאק ןופ טניה יד ןקיטייזַאב וצ ןסָאלשַאב ןקרעט יד ןבָאה לָאמַא;

 "ירעד ייז טָאה ןעמ .ןענגרה וצ ייז טרעװרַאפ טָאה גהנמ רעד .לָאּפָאניטנַאט

 ךיִז ןלָאז ייז ,לזדניא ןטניױװַאב-טשינ ַא ףיוא טױיטרָאּפסנַארטרעביא רעב

 טלּפמעטשעג זיא טניה ןטכינרַאפ ןופ ןפוא רעד .ןסערפפיוא קיטייזנגעק

 ..לָאמַא ןעוועג זיא ױזַא .רעקידריוומוא ןוא רעכעלקערש סלַא ןרָאװעג

 בױהנָא ןופ .ןדיי יד ןטכינרַאפ וצ ןסָאלשַאב ןשטייד יד ןבָאה טציא,

 זייל ,רעגנוה ןופ ןרגּפ ןלָאז ייז : לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ טניה יד יוװ ױזַא ---
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 טלעװ רעד ןבעג וצ ידכ ,קיטייזנגעק ןסערפפיוא ךיז ןלָאז ןוא ,ץומש ןוא

 -נוה ,עטעטכַארַאפ ,עטקיזיילרַאפ ,עקיצומש טעז טָא :דליב קיטּפַאהלקע ןַא

 ,ןטיזַארַאּפ עקירעגנוה --- ןבעל קיטשינ ַא רַאפ קידנעפמעק ךָאד ןוא ,עקירעג

 ."סָאטעג יד ןפַאשעג ןעמ טָאה םעד בילוצ

 םעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,רעטסערג רעד ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד

 רעװעשרַאו ןופ ףעש ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול ,1940 רעבָאטקָא ןט2

 .רעשיפ גיוודול ר"ד -- טקירטסיד

 -סטעברַאגנַאװצ, ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןענייז סָאטעג יד רעסיוא

 ןפורעג שיניצ ןבָאה "קלָאפ-ןרעה , ןופ רעייטשרָאפ יד עכלעוו ,ןרעגַאל

 ןרָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןענייז ייז ןופ טייהועמ יד ."ןרעגַאל-סגנואיצרעד

 ַאנבעש ,עקָארק ןבענ ווושַאלפ ,גרעבמצל ןבענ ,וװנַאי יו ,ןרעגַאל-טיוט ןיא

 קידנכיירגרעד ,ןסקַאװעג קידארומ זיא לָאצ רעייז .ערעדנַא ןוא ָאלסַאי ןבענ

 ,ןלױּפ ןיא 200 רעכעה 1944 בױהנָא ןיא

 קרַאטש ןיוש ןציז ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רעדרעמ:יצַאנ יד ןעוו

 -ָארגָאּפ ךרוד גנוקיליטרַאפ "עכעלצעזעג ,, יד ןטיברַאפ ייז ןבָאה ,לטָאז ןיא

 .ןרעגַאל-סגנַאװצ ןוא סָאטעג ,תופידר ,ןעמ

 רענייגיצ ןוא ןדיי ןרעוו ,1941 ץרעמ ןט-4 ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול

 "הכולמ ןכעלצעזעג ןדעי רעסיוא טײדַאב טָאה סָאװ .ץעזעג ןרעסיוא טלעטשעג

 ,טכיזפיוא

 טיול) טיוט טָארדעג טָאה רעגַאל ןופ רעדָא ,ָאטעג ןופ ןײגסױרַא רַאפ

 -מוא רַאפ ןדיי טָארדעג טָאה עבלעז סָאד .(גנונעדרָארַאפ רעלעיצעּפס ַא

 ןעמענּפָארַא רַאפ ,ײװמַארט ַא טימ ןרָאפ רַאפ ,ןעלטימ-סנבעל ןפיוק לַאגעל

 .עטַאל עסייוו רעדָא ,עלעג יד

 רַאפ .רקפה טולָאסבַא ןרָאװעג דיי ןופ ןבעל סָאד זיא ןָא טציא ןופ

 -דעג טשינרָאג שטייד םעד טָאה דיי ַא ןענעגרה רעדָא ,ןדנוװרַאפ ,ןבױרַאב

 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ וצ ןעיצוצ טנַאקעג טשינ םיא טָאה טכירעג סָאד .טָאר

 .ץעזעג ןרעסיוא ןעוועג ןענייז ןדיי לייוו

 ךרוד) ןדיי יד ףיוא ןעמ טָאה ,דָאירעּפ "ןקיאור , ץלַא ךָאנ םעד ןיא

 ןיא זילב טשינ סעיצובירטנָאק עקידארומ טגײלעגפױרַא (ןטַארנעדוי יד

 סרעטופ ,לבעמ ,גנוריצ ,םישובלמ ,שעװ ןיא ךיוא רָאנ ,דלָאג ןוא טלעג

 ,דנַא ןוא
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 ןעמַאלפ טימ ןבעל רעייז ?טניײשַאב , ןעמ טָאה םעד טימ לעלַארַאּפ

 ,רעזייה ןוא םישרדמ-יתב ,סעגָאגַאניס ןוא ןלוש ענעדנוצעגרעטנוא ןופ

 ןעמַאזצ םיללּפתמ ןענערברַאֿפ ןופ ןעוועג ןענייז ןלַאפ רעטרעדנוה

 ,סעגָאגַאניס יד טימ

 רעזדנוא ןופ געוװַאטָאגלָאג רעמַאזיורג רעד ךיז טָאה ןעעז רימ יוװ

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ןביוהעגנָא ,גנוטָארטיױא עקיסעמנַאלּפ יד ,קלָאפ

 ,ןליוּפ ןריּפוקָא

 ןוא טעטש עשיליוּפ יד ןופ ,"ואגעטרַאװא םענעפורעג ױזַא ןופ ןדיי

 ןרעו ,ךייר ןטירד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןענייז סָאװ ,ןטפַאשטרָא

 טמוק גנונעדרָארַאפ יד .עינרעבוג-לַארענעג רעד ןיא "ןפרָאװעגרעביא;

 ,1929 רעבָאטקַא ןט-20 םעד

 ןפרַאװרעטנוא ןכָאנ טַאנָאמ ַא) 1939 רעבמעווָאנ ןט-15 םעד ןיוש ןוא

 טָאה עכלעוו ,גנולדיזרעביא יד ןָא ךיז טביוה ,(לוויטש ןשיצַאנ םעד ןליוּפ

 ,ןדיי טנזיוט 2233 זיב טכיירגרעד

 עיינ יד ןבָאה ,עסַאר "רערעכעה , רעד ןופ "ןשטנעמ-רעּפוס , יד טיול

 רוּפש ןדעי ןופ טקינירעגסיױא; לַאטָאט ןרעו טפרַאדעג ןטיבעג-סכייר

 ."שטנעמ-רעטנוא;

 ...שירַא-ןייר ןייז טפרַאדעג טָאה טרָאד טפול יד

 טלדנַאװרַאפ ךיז קיטקַארּפ רעד ןיא טָאה "גנוקיניירסיוא , עקיזָאד יד

 טָאה ןעמ עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ףיוא געיעג דליוו ַא ןיא

 רעטנוא .ןסע ןוא טפול ,רעסַאװ ןָא ,תומהב רַאפ ןענָאגַאװ ןיא טרַאּפשרַאפ

 יז ןעמ טָאה ,טרָא ןפיוא ןעגנוסישרעד ליפ ךיוא יװ ,ןעגנוקינייּפ עקידארומ

 ןוא עשרַאװ ,וווקול ,ןישולַאק ,שזעימָאדנַאס ,ןילבול ןייק טריטרָאּפסנַארטּפָא

 .עינרעבוג-לַארענעג רעד ןופ טעטש ערעדנַא

 "יצַאנ םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא גנולדיזרעביא-ןסַאמ עקיזָאד יד

 רענילבול ןיא ןדיי עשיאעּפָאריײא עלַא רַאפ "טַאװרעזער , ַא ןפַאש וצ ןַאלּפ

 ,טנגעג

 רעקילדנעצ טכַארבעג ךיוא ןעמ טָאה 1940 ץרעמ זיב 1929 ףוס

 ערעדנַא ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,דנַאלשטייד ,ךיירטסע ןופ ןדיי רעטנזיוט

 .טנגעג רענילבול רעד ןיא רעדנעל
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 -עגפיוא ןַאלּפ רעד ןצרוק ןיא רעבָא זיא תוביס ענעדישרַאפ בילוצ

 ,(8 ןרָאװעג ןבעג

 וצ ןדנובעגנָא טָאה רעכלעוו ,ןַאלּפ רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא ןַאד זיא סע

 רָאי ןופ ךָאנ ,ןגרעבנעזָאר דרעפלַא ןוא ןרעלטיה ןופ ,רענעלּפ"יצַאנ יד

 ןפיוא ןדיי ןענָאילימ ןריטרָאּפעד ןופ ןַאלּפ רעד ןעוועג זיא סָאד ,8

 ,רַאקסַאגַאדַאמ לזדניא

 רַאבריזילַאער ןעזעגסיוא ןַאלּפ רעד טָאה ךיירקנַארפ ןופ ןלַאפ ןכָאנ

 "רעבוג-לַארענעג ןוא ץעּפס-ץעזעג רעטסכעה רעייז .רעקנעהייצַאנ יד רַאפ

 השרד ןייז ןיא ,טגָאזעג ױזַא ,1940 ילוי ןט-12 םעד טָאה ,קנַארפ סנַאה רָאטַאנ

 :ןעגנולײטּפָא יד ןופ רעטייל יד וצ

 ןיימ ףיוא ןעמונעגנָא ,רעריפ ןופ סולשַאב רעד זיא קיטכיוו רעייז;

 -לַארענעג רעד ןיא ןטרָאּפסנַארט ןייק רעמ ןייז טשינ ןלעוו'ס זַא ,גַאלשרָאפ

 טבש ןשידיי ןצנַאג ןופ ןריטרָאּפסנַארטרעביא סָאד טרינַאלּפ ןעמ ...עינרעבוג

 ןיא (ןכעשט) טַארָאטקעטָארּפ ןוא עינרעבוג-לַארענעג ,ךייר ןשישטייד ןופ

 -קנַארפ סָאװ ,רַאקסַאגַאדַאמ ןעזעגסיורָאפ זיא'ס ..,עינָאלָאק רענַאקירפַא ןַא

 500.000 ןופ חטש ַא ףיוא טרעוו טרָאד .ליצ םעד ףיוא ןטערטּפָא ףרַאד ךייר

 טכַאמעג בָאה ךיא .ןדיי ןענָאילימ רַאפ דרע גונעג ןייז רעטעמָאליק .דַאוװק

 -לײטנָא ןלָאז ,עינרעבוג:-לַארענעג רעד ןופ ןדיי יד ךיוא זַא ,ןעגנואימַאב

 ,"דרצ רעיינ ַא ףיוא ןבעל יינ ַא ןעיוב ןופ עיצקַא רעקיטסניג רעד ןיא ןעמענ

 ,טַאקָאװרַא ןַא ןופ ליומ ןיא םזיניצ רעשינָאלווייט ,רעכעלקערש לפיוו

 -סוַא, יד קידנטיירג סָאװ ,ךייר ןטירד ןופ טסילַאיצעּפס-ץעזעג ןטסכעה םעד

 -יוועג וצ טבערטשעג טָאה ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ (דיסָאנעג םעד) "עצרעמ

 ,ןדיי יד --- ןײלַא תונברק יד ןרָאטַאזילַאער-טימ סלַא ןענ

 ןַאלּפ ןשינָאלװיט םעד ןגעוו ןטנעמוקָאד ףיוא טנייה ןזייוו'ס יװ

 -נַאגיג ַא ןיא ןרעו טלדנַאװרַאפ טפרַאדעג רַאקסַאגַאדַאמ לזדניא רעד טָאה

 טייק ַא טימ ,טלעװ רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיט

 עשיאעּפָאריײא ןָאילימ ףניפ ןופ עיצַארטנעצנַאק עטרינַאלּפ יד 8

 ,טרָאד ןופ ןעלדיזסיוא סָאד טרעדָאפעג טָאה *טַאורעזער רענילבול, ןיא ןדיי

 לײט רעדנַא ןַא ןיא ,רעניַארקוא ןַאילימ לטרעפ ַא ןוא ןקַאלַאּפ ןָאילימ יירד

 טלעפעגסיוא ךיוא ןבָאהיס .ךעלגעממוא ןעוועג שיטקַאפ ןיא סָאד .עּפָאריײא

 ,ןעלטימ -טרָאּפסנַארט
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 ַא ןיא ,טרָאד טפרַאדעג ןבָאה ןדיי יד .סעזַאב-ןָאיװַא ןוא-םי עשישטייד ןופ

 ןעגנוקינייּפ ,רעגנוה ןופ ןעמוקמוא ,טינשפָא-טייצ ןטנכייצעגנָא-סיורָאפ

 ,ןעגנוגנידַאב עשהיח ןוא טעברַא-ןפַאלקש

 גנוטיירגוצ יד) תוביס עשיגעטַארטס בילוצ ,זיא ןַאלּפ רעד ךיוא רעבָא

 ןבעגעגפיוא (דנַאברַאפנטַאר ןפיוא ןלַאפוצנָא --- "?ַאסָארַאברַאנ ןַאלּפ , ןופ

 .ןרָאװעג

 ,רעלַאטָאט ןופ --- "גנוזעלדנע; ןופ ןַאלּפ םוצ וצ רימ ןעמוק ױזַא ןוא

 טעברַאעגסיוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ --- גנוטכינרַאפ רעשיזיפ

 -סָארג ןיא ,1942 רַאונַאי ןיא טריזיטערקנָאק שיטקַארּפ ןוא 1941 ץרעמ ןיא

 .(ןילרעב ןופ טָאטשרָאפ ַא) עזנַאװ

 סגנירעג ףיוא ,ךירדייה טדרַאהניר טָאה 1942 רַאונַאי ןט-15 םעד

 עטלעטשעג-ךיוה ןופ גנוטַארַאב עלעיצעּפס א ןפורעגפיונוצ ,וויטַאיציניא

 םעיונעג ַא טלעטשעגרָאפ טָאה רע עכלעוו רַאפ "רעקנעה עטלושעגסיוא;

 ןרָאטַאזילַאער-טּפיוה יד ."גנוזעלדנע , יד ןריזילַאער ןופ ןַאלּפ ןשיטקַארּפ

 קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט ןופ ןַאלּפ ןשירבַאקַאמ םעד ןופ

 (10 רעלימ ךירנייה ,(9 ךירדייה טדרַאהנייר : םילודג-יצַאנ 2 ןעוועג ןענייז

 .ןַאמכייא ףלָאדַא ןוא

 כא 8
* 

 1929 רעבמעטּפעס ןט-1 ןופ הפוקת יד זיא ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא יו

 ."ןעמָארגָאּפ עטלַאק; ןופ דָאירעּפ ַא 1941 ינוי ןט-22 ןזיב

 דָאירעּפ ןרעטייוו ןיא רָאפ טמוק ,גנוקיליטרַאפ-ןסַאמ יד ,"עסייה, יד

 .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ףוס ןזיב 1942 ינוי ןופ
 ןופ לעיצעּפס ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריא ןופ עסַאמ עטסערג יד רעבָא

 ,194371942 ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא ,ןשיליוּפ

 ןופ טמַא-טפיוה ןופ ףעש .ס.ס ,ןוילת-יצַאנ רעטסמַאזױרג רעד 69

 לָאר יד טגָאזעגסױרָאפ םיא טָאה ןעמ .ךייר ןטירד ןיא טייקרעכיז-הכולמ

 -טָאּפ עשיכעשט יד ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רע ."רעריפ םעיינ ַא ןופ

 ,1942 רָאי ןיא ןטָאיר

 .ָאּפַאטשעג ןופ ףעש ,ןכירדייה ןופ רעטערטרַאפ ,לַארענעג-.ס .ס ןַא 0
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 -רעד ךרוד סעיצוקעזקע-ןסַאמ טריפעגכרורַא ןעמ טָאה ביֹוהנֶא ןופ

 -מלעכ יװ ,ןרעגָאל עלעיצעּפס ןיא טיוטעג ןעמ טָאה לסיב ַא רעטעּפש .ןסיש

 -יבמָאק-טיוט ןסַאמ יד ןיא ןוא רוביבָאס ,ץעשולעב ןיא ,רענ ךייט ןפיוא ָאנ

 .קענַאדײמ ,ץיוושיוא ,עקנילבערט ןיא : ןטַאנ

 1944 ןיא ןרָאװעג טקיליטרַאפ זיא סָאװ ,ָאטעג עשיליוּפ עטצעל סָאד

 ןטמירַאב םעד טימ ןעמַאזוצ ,ןדיי טנזיוט 70 עריא טימ ,שזדָאל ןעוועג זיא

 ןטסײרטעג םעד -- יקסוװָאקמור -- טַארנעדוי רעשזדָאל ןופ רעציזרָאפ

 ,הכולמ-ָאטעג ַא ןופ רָאטַאזילַאער ןוא רעקיטערָאעט םעד ,"עדוי ,"יצַאנ

 -נבעגעגרעביא ןוא טײקמַאזסטעברַא ןופ ליּפשיײיב ַא ןייז טפרַאדעג טָאה טָאװ

 .רעלטיה ףלָאדַא -- "רעריפ ןסיורג , םוצ טייק

 ןופ עיצַאטימרעטסקע רעלַאטָאט ןופ ןַאלּפ רעד זיא ,ןעעז רימ יוװ

 -יורג יד ןעוו ,ןַאד ךָאנ וליפַא ,ףוס ןזיב ןרָאװעג טריזילַאער ,קלָאפ רעזדנוא

 ,ןלַאפעצ ןעמונעג ךיז לענש ןיוש טָאה ןישַאמ-יצַאנ עמַאז

 רעקנעה:יצַאנ עלַא ןופ "רעריפ ןסיורג, םעד ןבָאה ,ןסייוו רימ יו

 וליפַא ,רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ענייז ןופ ליפ ןטַארַאפ ,ןרעלטיה ףלָאדַא --

 ,גנירעג טנַאה עטכער ןייז

 .ןיימ יד יוװ ןפָאלעצ ךיז ייז ןענייז ןעקניז ןעמונעג טָאה ףיש יד ןעוו

 לשיזיפ יד ןבירשעגרעטנוא סעקשטנעה עסייוו ןיא ןבָאה עכלעוו יד

 -ַאב ןבָאה ,קלָאפ רעזדנוא ןופ םעלַא רַאפ ,רעקלעפ עצנַאג ןופ גנוטכינרַאפ

 -רַאפ יד רַאפ ןלָאצַאב טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,סעיסלווװנָאק-קערש ןעמוק

 ,סנכערב

 -לושַאב ןוא טכער ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רָאסעּפָארּפ ,יקציוװַאס ישזעי

 :סעקידנגלָאפ טלייצרעד ,סעצָארּפ רעגרעבנערינ ןפיוא ןלױּפ דצמ רעקיד

 ַא ,רעלמיה ךירנייה ,רעקנעה-רעבָא רעד טקיש 1945 לירּפַא ןיא;,

 רעייטשרָאפ םעד טימ גנופערט ַא טעב רע .סערגנָאק-טלעוו ןשידיי םוצ ףירב

 טרעברָאנ -- רעטערטרַאפ ןייז טקיש רעטצעל רעד .ךרָאטש ללה םענייז

 ,(11 רוזַאמ

 רַאקשנערק .ע רבחמ -- *ַאּפַאטשעג ךוב ןופ (1

 6 (3881200 * =. 6ז8ח/608ו0

 * (ג651800 וחפז זטזחסח+ 01 !ץז8חחצ * :לַאניגירַא ןופ לטיט רעד

 ןעידיי ןופו רָאסעּפָארפ ןשיליױפ ןופ עדערַאפ רעד ןופ 39 טייז

 ,,1960 ןיא ךַארפש רעשילױפ רעד ןיא סױרַאו יקציווַאס ישזעי ,םַאטעּפָא
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 "מיה ןיא 1945 לירּפַא ןט-21 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד

 רעד טָאה םיטש רענעכָארבעג ַא טימ .ןילרעב ןיא ריטרַאװק-טּפױה סרעל

 רע עדוי "ןגיקערד , םעד ןטעבעג רעדרעמי.ס .ס יד ןופ טּפױה רעצלָאטש

 ליפ ןופ טסווװעג טשינ טָאה ..רעלמיה רע זַא ,ןייטשרַאפ ןוא ןסיוװ לָאז

 ןדיי ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענייז סָאװ ,סנכערברַאפ

 ,לעפַאב ַא ןזיוועג רע טָאה ,"טייקכעלשטנעמ , ןייז ןופ זייווַאב סלַא ןוא

 -ַאר ןיא רעגַאל ןופ ןעיורפ עשידיי טנזיוט ןעײרפַאב ,ןסייהעג טָאה רע ווו

 ,קירבסנעוו

 ןופ לָאז -- רעלטיה ףלָאדַא -- "רעריפ, רעד זַא ,ןטעבעג טָאה רע

 -טלעוו ןשידי םעד רַאפ ןבעגעגרעביא ךיוא טָאה רֶע .ןסיו טשינ םעד

 רעד זַא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ ןפעש עלַא וצ לעּפַאב ןייז ,סערגנָאק

 ,עטריטסערַא יד טימ ןעמַאזוצ ןרעגַאל יד ןסיירפיוא ןגעוו רעריפ ןופ לעפַאב

 .ןענעגרה טשינ רעמ ןעמ רָאט ןדיי זַא ןוא ןרעו טריפעגסיוא טשינ לָאז

 -ַאהער ךיז טלָאװעג ןטייצ עלַא ןופ ןוילת רעטסערג רעד טָאה םעד טימ

 תונברק ןענַאילימ ןוא תונברק עטכַארבעגמוא ןָאילימ 6 יד רַאפ ןריטיליב

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ

 .יודיוו "רעקיצרַאה , רעד טימ טקַא *רעשינַאמוה-סיורג, רעקיזָאד רעד

 "ומש םעד ןופ *לַארָאמ , רעטסקיצומש רעד ןופ דליב עטסקיצומש סָאד זיא

 טפור סָאװ ,"עיגָאלָאעדיא, ןוא םעטסיס ןשיטילָאּפ ,ןשיטידנַאב ,ןטסקיצ

 ,םזישַאפ ךיז

 ןטמירַאב םעד ןוא ,םזיצַאנ ןגעק "זיקַאשז , ןקידנעלסיירטפיוא ןייז ןיא

 ןופ) טעָאּפ רעשילױוּפ רעסיורג רעד טָאה "ןדיי עשיליוּפ רימ, לקיטרַא

 -ימעסיטנַא זיא סָאד םזישַאפ , :ןבירשעג םיוווט ןַאילוי (םאטשּפָא ןשידיי

 ."םזיט

 קיכַאפליפ סָאד טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ עטכישעג יד

 ןפרָאװעג ,טססוגעג ןיוש טָאה ןישַאמ-יצַאנ יד .טקיטעטשַאב םַאזיורג ןוא

 טָאה "רעריפ, ןופ לעפַאב ןפיוא ןעוו ,סעיסלוװנָאק-טיוט עטצעל יד ןיא ךיז

 ַא 1944 לירּפַא ןיא ןפורעגפיונוצ ּפָארטנעביר רעטסינימ-ןרעסיוא ןייז

 -ַא ס ַא ב מ ַא עשישטייד יד ןופ רעייטשרָאפ עלַא ןופ גנוטַארַאב עלעיצעּפס

 יד) לעביהמירק טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז .דנַאלסױא ןיא סעד

 -עג זיא רעכלעוו ,סולשַאב-טּפיוה רעד .(שטַאפרַאק טָאטש עשיליױוּפ-טנייה

 : טעטיולעג טָאה ןעמונעגנָא ןרָאװ

 :!ט02



 ןופ רעדנעל עלַא ןיא גנוקריווסיוא עשיטימעסיטנַא יד ןקרַאטשרַאפ ,

 ."טלעוו רעד

 -סנָאיצַאמרָאפניא , עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא קעווצ םעד רַאפ

 ."ןָאיצקַא דנַאלסיױא עשידיײ-יטנַא , ןפורעג ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו ,"עלעטש

 ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,בַאטש ןלעיצעּפס ַא ןפַאשעג וליפא טָאה ןעמ

 ,ןײלַא ּפָארטנעביר ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,"בַאטש-סגנוריפ-רעלַארטנעצ ,

 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא עבַאגפיוא ןייז

 טנַא רעויטקַא רעד רַאפ ענעגנַאפעגסגירק יד ןעניוועג םעלַא רַאפ ,

 ןעלדנַאװרַאפ םורַא ױזַא .עדנַאגָאּפָארּפ רעשידיײ-יטנַא ןוא רעשיטסיװעשלָאב

 ."רעדנעל ענעגייא ערעייז ןיא ןלַאעדיא-יצַאנ יד ןופ רעטײרּפשרַאפ ןיא ייז

 עלַא ןפרָאװרַאפ ,גירק עדנע םייב ןיוש ,ןעמ טָאה ךיוא רעבירעד

 .רוטַארעטיל רעשיטימעסיטנַא ,רעכעלסעה ,רעקיצומש ַא טימ ןגַאלַאטס

 רעניורב רעד טָאה הלּפמ רעכעלדיימרַאפמוא רעד ןופ קילבנָא ןיא

 עלַא רַאפ ןפָאװ-טפנוקוצ עמייהעג סָאד םזיטימעסיטנַא ןיא ןעזעג םזישַאפ

 םזיטימעסיטנַא רעד .גירק ןכָאנ ןיוש ,ןעײטרַאּפ ןוא ןּפורג עשיטסישַאפדָאענ

 עטפניפ עשיטסישַאפ עלַא רַאפ עזַאב עטסרעכיז יד ןייז טפרַאדעג טָאה

 .סענָאלָאק

 לא לא
 יא

 ,ןילרעב ןופ ןרעיוט יד ייב ןענַאטשעג ןיוש זיא ײמרַא עטיור יד ןעוו

 ?ץלעטש-סנָאיצַאמרָאפניא; רעד ןופ סעיצקנופ יד טָאה ,1945 לירּפַא ןיא

 רעד ןעמונעגרעביא (לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטימעסיטנַא ןַא ןופ שיטקַאפ)

 -ַאטשטנַא ,עיצַאזינַאגרָא-רָארעט עשיצַאנ עשידרערעטנוא ןַא ,"ףלָאוװרעוװ;

 ןזיװַאב ךָאנ טָאה "רעריפ , רעד .גירק ןופ געט עטצעל יד ןיא ןיוש ענענ

 ,קרַאמ ןָאילימ עכעלטע ןופ הנתמ ?עניילק , ַא ןקישוצרעביא ריא

 ןיא ףלעװ עשיטסישַאפ יד רַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא-רעדרעמ רעד רַאפ

 האווצ עשיטילָאּפ "עקילייה, יד רעזייוו-געוו ַא ןרָאװעג זיא רעדנעל עלַא

 "רעריפ, רעד טָאה ריא ןיא .1945 לירּפַא ןט-29 ןופ רעלטיה ףלָאדַא ןופ

 ןיא ,"קרעוו סיורג , ןייז ןריאוניטנָאק וצ רעגנעהנָא עיירטעג ענייז ןפורעג

 : ןכָארטשעגרעטנוא לעיצעּפס רע טָאה ריא

 רעד ןיא ןעמ ףרַאד עיסרעוויד רעשיטילַאּפ ןופ ןליצ רַאפ

 ."םזיטימעסיטנַא ןטימ ךיז ןצונַאב טלעװ רעקידהמחלמ-ךָאנ
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 -עג זיא ,"רעריפ, ןופ ,םינילת:דיסָאנעג יד ןופ ףעש ןופ טנעמוקָאד רעד

 "ורעג-ױזַא יד ןיא 41 דנַאב ןיא סעצָארּפ רעגרעבנרינ ןפיוא טגיילעגייב ןרָאװ

 ."רעריפ ןופ האווצ יד; :  ּפָאק ןרעטנוא ,"ןטנעמוקָאד-רעכיירטש , ענעפ

 -עג רעקנעה'יצַאנ יד ןענייז קלָאפ ןשידיי םוצ האנש רעשהיח טימ

 ןטצעל ןזיב טזָאלרַאפ טשינ ייז טָאה האנש יד .טכַאמ רעד וצ ןעמוק

 ,גנונעפָאה עסיורג רעייז ןבילברַאפ זיא יז .טנעמָאמ

 עשיטסישַאפ יד ןעוו ,גָאט-רַאונַאי םענעי טייז ןרָאװעג זיא רָאי 2

 רַאי 22 .טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ ןעננוה

 -עּפָארײא ןופ גנוטָארסױא-ןסַאמ רעשירַאבקַאמ רעד טניז רעבירַאפ זיא

 רעזדנוא ןופ עיצַאנימרעטסקע רעלַאטָאט ןופ ןַאלּפ ןטיול ,םוטנדיי ןשיא

 ,קלָאפ

 עקילייה ןענייז סָאד ,סעטַאד עשירָאטסיה ןייק זיולב טשינ ןענייז סָאד

 :טנעַאנ ערעזדנוא ןופ טולב ןטימ ןבירשעג ,עגנונַאמרעד

 .עטסרעײט ןוא עטס

 ןוא רעצעלּפ-גַאלשמוא ,םירבק עטנַאקַאבמוא ןופ זדנוא וצ ןעיירש ייז

 -רַאפ טשינ לָאמנײק !ןייז לחומ טשינ לַאמנייק ; :סעירָאטַאמערק

 "!ןסעג
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 רעקיראטסיה רעד
 ןברוח ןועידיי ןטסערג ןופ





 - םולבלעגניד לאונמע
 ךעקיראטסיה רעד

 חרובג ןוא עיגאלאד'יטדאמ רעשידיי ןופ

 טריפעגסיורַא רעקנעה עשיצַאנ ןבָאה ,1944 ןגרָאמירפ-ץרעמ ַא ןיא

 40 ייב ,ָאטעג ןופ תוברוח יד ףיוא ,עשרַאװ ןיא הסיפתיקַאיװַאּפ רעד ןופ

 ןרָאװעג טקעדטנַא ,הריסמ ַא ךרוד, רעירפ ךָאװ ַא טימ ןענייז עכלעוו ,ןדיי

 ,84 ַאקצעיױרג ףיוא רעקנוב ןיא

 רעקירָאי441 רעד ןענופעג ךיז טָאה עטריפעג-טיוט םוצ יד ןשיווצ

 לאונמע ,רעפמעק-סנַאטסיזער ןוא רעקירָאטסיה רעשידיי ,רעכיירטסייג

 .עלהרוא ןוז ןקירָאי-12 ןוא תידוהי יורפ ןייז טימ ,םולבלעגניר

 ןקידנעמוקנָא ןופ ןלַארטש יד .רעקינוז ַא ןעװעג זיא גָאט רעד

 רעצנַאג רעד רַאפ ןלעװ ןטלָאװ ייז יו ,ןטכילעג לעה ןבָאה גנילירפ

 טָאה סָאװ ,רעשרָאּפ-עטכישעג ןשידיי ןופ געוו ןטצעל םעד ןזייוו טלעוו

 רעד ןוא קלָאפ ןייז רַאפ ,טקיביײארַאפ ןעגנוגנידַאב עטסמַאזיורג יד ןיא

 ילוק ןשידיי ןטסערג ןופ הרובג ןוא םוקמוא ןופ עייּפָאּפע יד ,טייהשטנעמ

 ןטסשיגַארט םעד עשרַאװ ןשידיי ןופ -- טלעװ רעד ןיא רעטנעצ-רוט

 .הפוקת'יצַאנ רעד ןיא (ןייועג ןופ לָאט) אכבהיקמע

 ךיז טמעשרַאפ טָאה סָאװ ,ןוז רעד וצ קילב ןייז ןדנָאװעג טָאה רע

 'טימ עשיגַארט ענייז וצ ,סנקלָאװ עצרַאװש רעטנוא ןטלַאהַאב ןעמונעג

 .שרוי ןטרעשַאב טשינ ןוא ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןייז וצ ,רעדירב

 -טימ ןוא עביל רעכעלשטנעמ טימ ןעמונעגמורַא עלַא ייז טָאה רע

 געיעג ןדליוו ןיא זיא קנַאדעג רעד .טעברַאעג לענש טָאה חומ ןייז .ליפעג

 .קלָאפ ןייז ןוא םיא ןופ (טײהנעגנַאגרַאפ) רבע ןצנַאג םעד ןפָאלעגכרודַא

 טָאה רעקירָאטסיה רעד ןוא .ןגירשעג םיא וצ טציא ןבָאה תורוד עצנַאג

 ןיא ןעלפייווצ רע ןעק יװ .עטכישעג רעד ןופ םעטָא ןסייה םעד טליפרעד
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 ןכלעוו ,גָאט ןופ םוקנָא ןיא ןעלפייווצ רע ןעק יװ ? טייקיסעמצעזעג ריא
 ! ןבעל ןייז ןעקנַאשעג טָאה רע

 םערַאװ טָאה רע .ןוז יד ןוטעג ןייש ַא רעדיװ טָאה סנקלָאװ יד ךרוד
 רע יו ןעלהרוא ךיז וצ טקירדעגוצ רעקרַאטש .,תידוהי ןעמונעגמורַא
 ,טסיירט ןוא גנונעּפָאה ,ןביולג ןופ ןעקנַאדעג ענייז ןכױהניײרַא ןלעװ טלָאװ
 ,ייז ןיא

 -גיזַאבמוא ןוא ךעלברעטשמוא ,טייקיבייא רעד ןיא קעװַא רע זיא ױזַא
 .ענעביוהרעד ,עוויסערגָארּפ ,עכעלשטנעמ-ףיט סָאד ,תמא רעד יו ,רַאנ

 קידנעטש טעװ ןוא רע טכיײל ןרעטש רעקיטכיל ,רעסיורג ַא יו

 ןענָאמ קיבײא טעװ ןוא טנָאמ ,ןטכייל

 לא +
 א

 (1 רעּפיש ןוא ווָאנבודא םעד רַאפ םיא ןטלַאה רעקירָאטסיה עסיוועג

 -ברעטשמוא יד , םיא ןביג ערעדנַא ."עייּפָאּפע-ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ

 ופ הרובג ןוא םוקמוא ,ןברוח ןטסערג ןופ רעבײרשַאב ןופ ןיורק עכעל

 ."םוטנדיי ןשילוּפ

 רעייגרָאפ עסיורג ייווצ ענייז ןופ ךס ַא םיא טעדיישרעטנוא'ס שטָאכ |

 וצ גנַאגוצ ןיא ייס ,ןשרָאפ ןופ דָאטעמ ןכעלטפַאשנסיװ ןיא ייס ,רערעל ןוא

 זיא םולבלעגניר זַאי קפס ןָא רעבָא זיא ,טרפב רעשידיי ןוא עטכישעג

 -יגירָא ,רעיינ ַא ןרעװ טנעקעג ןוא רָאטַאוניטנָאק רעסיורג רעייז ןעוועג

 לָאז ,ןוילת ןשיצַאנ ןופ ףלח רעד ןעוו ,זיר רעשיפַארגָאירָאטסיה רעלענ

 ןבעל שימַאניד ,שירעפעש ןייז ןקַאהּפָא טשינ גנוי ױזַא

 נא
2 

 -טנַאלַאט סלַא זיולב טשינ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא רע

 רעשידיי רעקידהמחלמרַאפ רעטמירַאב -- רעּפיש קחצי ריד (

 ןופ רעריפנָא רעכעלטפַאשנסױו רעטקעריד ןעוועג זיא רע .רעקירָאטסיה

 עקיזיר ַא טַאהעג ןוא (טעברַאי-טַארָאטקָאד) עיצַאטרעסיד סמולבלעגניר

 ,קרעוו ןוא ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה ענייז עלַא ףױא העפשה
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 עכעלטפַאשנסיװ ,עקיטכיוו טימ ןטכױלַאב טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה רעלופ

 רַאפ) םוטנדיי ןשילױּפ ןופ ןטייצ עיינ יד ןוא רעטלַאלטימ םעד ןטעברַא

 -רַאפ ןוא רעשרָאפ רעשיֵָארעה סלַא רָאנ טשינ ;(עשרַאװ ןשידיי ןופ םעלַא

 -יֵצַאנ רעמַאזיורג רעד ןיא ףמַאק ןוא ןדייל ,םוקמוא ןשידיי ןופ רעקיביײא

 ,הפוקת

 ןוא ןזיר-רעלטּפַאשנסיװ יד ןשיווצ קיבייא ףיוא ןבירשרַאפ ךיז טָאה רע

 "נַארג ןופ "טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ , רעריפנָא ןוא רעדנירג סלַא ,ןדלעה

 בילוצ טָאה ןעמ ןכלעוו ,וויכרַא-ָאטעג ןשידרערעטנוא ,ןרַאדנעגעל ,ןזעיד

 .(2"תבש-גנוע; ןבעגעג ןעמָאנ ַא6 םימעט-עיצַאריּפסנָאק

 "וקָאד ןוא טוטיטסניא רעשירָאטסיה רעלעניגירָא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 -יצַאנ רעד ןיא ייס ,קלָאפ רעדנַא םוש ןייק סָאװ ,רעטנעצ-עיצַאטנעמ

 לייו ,ןפַאשעג טשינ טָאה ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ייס ,הפוקת

 זיא (עטכישעג רעעעלשטנעמ) "ַאנַאמוה ַאירָאטסיה; רעד ןיא ךָאנ לָאמנייק

 ןופ ,דיסָאנעג ןופ רַאפעג רעלַאער רעד רַאפ ןענַאטשעג טשינ קלָאפ ןייק

 ,לװיטש ןשיצַאנ ןרעטנוא ןדיי יד יװ ,גנוטכינרַאפ רעשיזיפ רעלַאטָאט

 -על ןסירעגסױרַא רעדרעמ-רעקלעפ עניורב יד ןבָאה סיוא גָאט ,ןייא גָאט

 -רַאפ ןענָאילימ ,רעטנזיוט רעטרעדנוה -- ףוג ןשידיי ןופ םירבא עקידעב

 .ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ,עטקיליט

 ןבָאה ,תוירחַא רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעכעלשטנעמ רעייז ןיא ,קרַאטש יו

 רעטנוא ,"תבש גנוע, ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעשרָאפ יד ןייז טפרַאדעג

 םעד רעהפיוא ןָא קידנליפ זַא ,םולבלעגניר לאונמע ןופ גנוריפנָא רעד

 ןבָאה ,ןסײרקעװַא ייז טונימ עדעי ןָאק רע זַא ,קידנסיוו ןוא טיוט ןופ םעטָא

 -ַאר ,ןטכירַאב ,תונורכז ,רעכיב-גָאט ןבירשעג ,ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ייז

 ,ליורג ןשיטסישַאפ ןגעוו ,םוקמוא ןשידיי ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָאי ןטרָאּפ

 .החיצר רעניורב רעד ןגעוו

 .ןעגנונעדרָארַאפ עשישטייד ןופ ןלַאניגירָא ןוא סעיּפָאק רעטרעדנוה

 עשישטייד ןופ ץנעדנָאּפסערָאק עכייר ַא ;ןעגנוכַאמטנַאקַאב ,ןטכירַאב

 רעװעשרַאװ ןופ ןעגנונערָאװ ןוא ןלעפַאב ,ןעגנודלעמ ,ןענַאגרָא-טכַאמ

 ,(יײצילָאּפ-ָאטעג) "טסניד-סגנונעדרָא, רעד ןופ ;ןטַארנעדוי ערעדנַא ןוא

 יד ןופ ןעגנוטַארַאב יד סָאװ ,םעד ןופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד (2

 .תבוע ןעמוקרָאפ ןגעלפ רעריפ-טּפיוה
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 רעשילױּפ ןוא רעשידיי רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןרַאילּפמעזקע ליפ

 עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשירַארעטיל ;ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ עלַא ןופ עסערּפ

 .טיוט םוצ יד ןופ ווירב רעטנזוט ;עטנרעלעג ןוא רעביירש ןופ ןעגנופַאש

 -ָאטעג עלַא ןופ טעברַא רעד ןופ ןטכירַאב ;"רעניוװנייא-ָאטעג, עטּפשמרַאפ

 ןלוש עלַאגעלמוא ,?טניָאשזד, ,'סָאטנעצ , ,"זָאט; יװ ,סעיצוטיטסניא

 ,רעדליב-םוניהג ןופ סעמַאנפיוא עשיפַארגָאטַאפ ןוא ןפורפיוא עלַאגעלמוא

 -ןשטנעמ ןופ ,םיתמ עקידעבעל ,רעדניק ןופ סָאטַאפ עקידנעלסיירטפיוא

 רעד ןופ ,םוקמוא ףיוא "סעיצקַא, ןופ ,ןסַאג יד ףיוא עטיוט ןופ ,ןטעלעקס

 -- ײצילָאּפ-ָאטעג "רענעגייא , רעד ןּופ ,תוירזכַא רעמַאזיורג ןוא *לַארָאמ;

 ,גנוגנערטשנָא ןוא טעברַא עשיטנַאגיג עקיזיר ַא

 ליצ ןכעלשטנעמלַא ןוא ןלַאנַאיצַאנ ,ןקיטכיוו םעד רַאפ ץלַא סָאד ןוא

 -רעטניא ןקידנעמוק םעד רַאפ ,תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןזָאלוצרעביא ---

 -ַאפ ,רעכערברַאפ יד ןטּפשמ ןפרַאד טעװ סָאװ ,לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנ

 -סגנוקידלושַאב ןטריװיטָאמ ,ןרַאבטיײרטשמוא ןַא ,קיטע ןוא טפַאשנסיװ רע

 ןגעו לַאירעטַאמ ןקיטיײזלַא ןכיײר ַא ףיוא טריזַאב ,םזישַאפ ןגעק טקַא

 .עכָאּפע-יצַאנ רעקיטולב רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ םוקמוא ןוא ןבעל

 -טפַאשנסיװ ןייק זיולב טשינ רעבָא טגָארט טייקיטעט סמולבלעגניר

 -רעדיוו ןופ ןטלַאטשעג עקידנריפ יד ןופ רענייא זיא רע .רעטקַארַאכ ןכעל

 ןיא טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ דילגטימ ,ָאטעג ןיא רעטנעצ-דנַאטש

 טנָאמרעד ךיוא ףרַאד'ס .,(3 .ב.ָא,שז ןופ ןַאמ-סגנואיורטרַאפ רעטעּפש ,2

 ןיא טיקיטעטספליה ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט עשימַאניד ןייז ןרעוו

 ,רעכעלטפַאשלעזעג ןופ וורענ:טּפיוה רעד ןעוװעג ךָאד זיא רע .ָאטעג

 רַאפ ,עקנַארק ןוא עזָאלמיײיה ,עקירעגנוה יד רַאפ ףליה רעלעירעטַאמ

 ,םיפרשנ ןוא םיטילּפ רעטנזיוט

 -סגנוטער ןלַארטנעצ ןופ המשנ יד ןוא ןסיוועג סָאד ןעוועג זיא רע

 -וטיטסניא עשידיי יד ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק רעטעּפש ןוא טעטימָאק

 .ָאטעג ןיא ףליה רעלַאיצַאס רַאפ סעיצ

 ("ָאטעג ןופ םיבתכ , יד ןופ לייט ַא) ןעגנולדנַאהּפָא סמולבלעגניר ןיא

 עשיליופ יירד ןופ ןלַאיציניא יד ןעניז *.ביָאעז טרָאװ סָאד 3

 נַאגרָא-ספמַאק עשידייל ַאוװָאיַָאב ַאיצַאזינַאגרָא ַאקסווַאדישז :רעטרעוװ

 .(עיצַאז
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 עטכישעג רעד טעמדיוװעג גנוטעברַאַאב עשיטילַאנַא-ףיט עלעיצעּפס ַא זיא

 .המחלמ רעד תעב עשרַאװ ןיא ףליה רעלַאיצָאט ןופ

 רעד ןופ ,"רָאקיא; ןופ ץרַאה סָאד רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 : ןעוועג זיא גנוזָאל ריא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעשידיי רעטגייווצרַאפ

 טימ ןברַאטש ןוא עדריוו טימ ןבעל ,אנוש םעד ךיז ןבעגרעטנוא טשינ,

 "שץדריוו

 -גדישרַאפ ,רעטייױב ןוא רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ןיא ,ןעוועג זיא רע

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןסיוועג סָאד ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטרָא

 ןסיוועג עכעלשטנעמ ,עקידנפָארטש ,עקידנענָאמ סָאד -- ןיז ןשיטע ןיא

 ידא ןופ ,עקיטכעמ ןוא עכייר יד ןופ ןטייהניימעג יד טלּפמעטשעג טָאה רע

 -נָא רע טָאה עיסַאּפ רעכעלטּפַאשנדײל טימ ."ןפרוווסיוא ענעמוקעגפיוא

 -יורג-קיצומש ןייז ןוא טַארַאּפַא-גנַאװצ ןצנַאג ןייז ,טַארנעדוי םעד ןפירגעג

 ,ײצילַאּפ-ָאטעג יד --- טסיופ עמַאז

 רעד ןופ טעברַא עצנַאג יד, :רע טביירש ןערב ַא רַאפ סָאװ טימ

 יבגל הלווע עקידנעיירש-למיה עסיורג ןייא זיא (.ג .ט טַארנעדוי) הלהק

 טימ רע טלָאװ טלעװ רעד ףיוא טָאג ַא ןעוועג טלָאװ ןוא טײקמערָא רעד

 .יירעדניש-טיוה ןוא תועיבצ ,תועשר ןופ טסענ יד טכַאמעג בורח ןרענוד

 רעװעשרַאװ ןופ ?גניליירד/ ןעמַאזיורג םעד רע טלָאמ לקע ןַא רַאפ סָאװ טימ

 םעד (ײצילָאּפיָאטעג) "טסניד-סגנונעדרָא; םעד ןופ ףעש םעד :ַאטעג

 -נעטַא ןכָאנ ײצילָאּפ רעד ןופ ףעש רעד ,ןעניקייל ;יקסנירעש ףעזוי דמושמ

 םעד -- ץַאלּפיגַאלשמוא ןופ טנַאדנעמָאק םעד ןוא יקסנירעש ףיוא טַאט

 ,גנילרעמש וװַאלסישטעימ ,רעסקָאב-יבכמ ןקידהחלמרַאפ

 :רַאפ ,עביל טימ לופ ץרַאה ןייז זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 סַאװ; ןשטנעמ-סקלָאפ רעטנזיוט רעטרעדנוה וצ ליפעגטימ ןוא שינעדנעטש

 ןפָאה ,ןפַאש ןוא ןפמעק סָאװ ,רעגנוה ןופ ןברַאטש סָאװ ,ןגילפ יװ ןלָאפ

 עכלעוו ,יד עלַא טקיביײארַאפ קיברַאפ רע טָאה רַאפרעד ."ןעמיורט ןוא

 עג ,ןגָאנַאדעּפ ,רעלטסניק ,ןטעָאּפפ רעביירש :קלָאפ םעד טנידעג ןבָאה

 .רעפמעק ןוא רעוט עכעלטפַאשלעז

 -- טכירַאב ןעמייהעג ,ָאטעג ןופ ןטקישעגסױרַא ןטצעל ןייז ןיא

 : רימ ןענעייל -- 1944 ץרעמ ןט-1 םעד

 ןענייז ,סרעוט ענעבילבעג-ךבעל םייב עטצעל יד זַא ,ןסיוו טייז;

 יד .רוטלוק רעזדנוא ןופ ןלַאעדיא יד יירטעג ןעוועג טנעמָאמ ןטצעל ןזיב
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 ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה םזירַאברַאב ןגעק ףמַאק ןופ ןוא רוטלוק ןופ ןָאפ
 ,"טיוט ןזיב טנעה יד

 ןוא ןברוח ןשידיי ןופ רעביירשַאב רעד ,םולבלעגניר זיא רעבירעד
 קלָאפ ןייז ןופ ךַאז רעד רַאפ רעפמעק ןוא רעריטרַאמ רעד ,םוקמוא
 .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ םוטנגייא סָאד ןרָאװעג ,רעקלעפ עלַא ןוא

 ןרַאדנעגעל ןופ ,לַאירעטַאמ-וויכרַא ןרַאבצַאשמוא ,ןקיזיר ןייז ןופ
 -ָאטסיה עשידיי-טשינ ,טנַאה רעטיירב ַא טימ טנייה ןּפעש ,"תבש-גנועפ
 -ישרַאפ טעמדיוועג ,סעיפַארגָאנָאמ ןטעברַאַאב סָאװ ,רעשרָאפ ןוא רעקיר
 ,סנַאטסיזער רעשיצַאניטנַא ןוא דיסָאנעג-יצַאנ ןופ ןטקעּפסַא ענעד

 טנייז וצ ,לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל ןוא ןכעלטכישעג ,ןקיטכיוו םעד וצ
 ןוא רעביירש ןָא ןדניב (םיבתכ) ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןציטָאנ עכעלנעזרעּפ
 ענעדישרַאפ ןופ עטנרעלעג ךיוא יו ,רעלָאמ ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק ,ןטעָאּפ
 ,רעשרָאפ-ןיצידעמ ,ןגָאלָאכיסּפ ,ןגָאלָאיצָאס --- ןגייווצ-סטפַאשנסיװ

 -טלעוו רעד ןיא ןענַאמָאר עשירָאטסיה ןופ דלעה-טּפיױה רעד זיא רע
 ,ןכַארּפש ליפ ףיוא טצעזעגרעביא טרעוו ךובגָאט ןייז .(4 רוטַארעטיל

 "רעימ רעד  יעסרעה ןַאשזד רעביירש רענַאקירעמַא ןופ ןַאמָאר ןיא 4

 .218 ַאלימ , סירוא ןָאעל ןופ ןַאמָאר ןיא
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 ףמַאק ןוא ןפַאש ,ןבעל ןייז -- םולבלעגניר לאונמע

 ןשימַאניד ןופ טכורפ עקיטּפַאז ַא ןעוועג זיא םולבלעגניר לאונמע

 -עגנָא ענייז עלַא .גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ םוטנדיי ןשילױּפ ןשירעפעש

 ןופ ןלַאעדיא צלַא ,ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עטקיטייוו

 -ערטש ,תומולח עלַא ,טפַאשלעזעג ןוא קלָאפ ןופ ןבעל סָאד ןעיוברעביא

 ביוא .ץרַאה ןייז ןיא טּפַאלקעג ןבָאה ,רוד ןייז ןופ ןפמַאק ןוא ןדייל ,ןעגנוב

 ןיא רעייגרָאפ ןוא רערעל עכעלטפַאשנסיװ עסיורג עטקעריד ייווצ ענייז

 ןוא רעפיש קחצי ,(גנוביירש-עטכישעג) עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד

 ןופ -- רוטלוק עשידיי תופוקת ייווצ ןופ רעדניק ןענייז ,ןַאבַאלַאב ריאמ

 -לדורּפש רעד ןוא גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ רעשהלכשה:שיצילַאג רעד

 ןיא םולבלעגניר זיא ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רוטלוק רעשידיי רעקיד

 ןשיװצ ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעמָאנעפ ַא ןצנַאג

 ,1939 ןוא 8

 ,עטשרע ערעייז ךָאנ ןבָאה ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד ןוא רעּפיש ר"ד ביוא

 םזילַאטיּפַאק ןופ ביֹוהנֶא רעד, יו שטייד ןיא ןבירשעג קרעוו עקיטכיוו

 ?טרעדנוהרָאי ןט-17 ןוא ןט-16 ןיא גרעבמעל ןיא ןדיי יד , יװ ,"ןדיי ייב

 ןיא -- שילױוּפ ןוא שידיי ןיא ןבירשעג קרעוו ענייז עלַא םולבלעגניר טָאה

 ,דנַאל ןוא קלָאפ ןייז ןופ ןכַארּפש יד

 -נסיוו יד ייס ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל ענייז ייס ןענייז ךיוא רַאפרעד

 ןבָאה ענעי .רעייגרָאפ ענייז ןופ יו ,ערעדנַא ןטייקכעלגעמ עכעלטפַאש

 ליפ ייב ,עקיאור רעמ ןטייצ ןיא טרַאטס ןכעלטפַאשנסיו םעד ןבױהעגנָא

 ןעועג טרעשַאב זיא ןעמולבלעגניר .ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעסעב

 .לרוג רערערעווש ליפ ַא

 -רעד (לָאּפָאנרַאט ,עיצילַאג-חרזמ) שטַאשטוב ןיא 1900 ןיא ןריובעג

 12 .םויק ןרַאפ לגנַארעג ןופ םעט םעד ,ןרָאי עטסגניי יד ןופ ,רע טליפ

 טכערב םעד ךָאנ ךיילג .רעטומ ןייז טברַאטש'ס ןעוו ,טלַא רע זיא רָאי
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 .ןרעדנַאװ ןעמענ זומ החּפשמ עצנַאג יד ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא

 שטנָאס-יינ ןיא ןקעטש טביילב ןעמ זיב טָאטש וצ טָאטש ןופ ךיז טגָארט ןעמ

 טקידנערַאפ טרָאד .(טפַאשדָאװעיאו רעוועקָארק ןופ לייט-חרזמ-םורד)

 עלעירעטַאמ ערעווש ןיא עיזַאנמיג יד ,1919 רָאי ןיא ,םולבלעגניר לאונמע

 טמוקַאב רָאטיטעּפערָאק רעקיאעפ ןוא דימלת רעקיסיילפ סלַא ,ןעגנוגנידַאב

 -ערעל יד ןקעד וצ םיא ןביולרעד סָאװ ,סעיצקעל עטַאוירּפ ליפ רע

 ,החּפשמ רעד לעירעטַאמ ןפלעה ןוא ןטסָאק

 ןיא סױרַא ךיז רע טקור לושילטימ רעד ןופ ןרעיומ יד ןיא ןיוש

 -יד םעד םורַא .טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג

 ,לופ קידנעטש זיא יָאישזדע, ןקידלדורּפש ,ןשימַאנ

 טימ גנוניױטש סױרַא רע טפור סעיסוקסיד עכעלטפַאשנדיײל ןיא

 -עגלַא ןוא רעשידיי ,עטכישעג ןופ טיבעג ןפיוא טײקנַאװַאהַאב עפיט ןייז

 טריטיצ רֶע .עימָאנָאקע ,עיפָאזָאליפ ,עיגָאלָאיצַאס ,רוטַארעטיל רעניימ

 -ווָאלטישז ,ווָאכָארָאב ,ןיקטָאּפָארק ,אזָאניּפש ,סקרַאמ ןופ ןעקנַאדעג טייוב

 -ָאמס ןופ ןגוצסיוא טגנערב ,ןצערג ,ןטסָאי ףיוא ךיז טפורַאפ רע .יקס

 -סקלָאפ עשידיי קיכליה טגניז רע .ןצרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ ,ןיקסנעל

 .עשיטסילַאיצַאס ,ערענָאיצולָאװער ךיוא ןוא רעדיל

 רענעי ןיא ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ ענייז ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא

 ןיא זיירק-ןטסיזַאנמיג ,ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןופ רעריפ רעד טָאה ,הפוקת

 לרַאש רעוט רעשיטילָאּפ רעטעּפש ןוא טנעדוטס רעקיאעפ רעד ,שטנָאסדיינ

 .(יקסווָאקירנעה םינָאדװעסּפ ןרעטנוא רעטעּפש טנַאקַאב) םַאדרעטסמַא

 ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ רעוט רעװיטקַא ןַא ןיילַא טרעוו םולבלעגניר

 .רעטעברַא עכעלטנגוי זיירק ַא טימ קידנריפנָא ,ײטרַאּפ

 "וה ןפיוא .עשרַאװ ןייק רע טמוק ,ערוטַאמ רעד ךָאנ ,1919 רָאי ןיא

 רע טרידוטש טעטיסרעװינוא רעװעשרַאװ ןופ טעטלוקַאפ ןשיטסינַאמ

 .עטכישעג

 טעּפש זיב ןגרָאמירפ ןופ טליפעגסיוא זיא רע .ןיילק וצ זיא גָאט ןייז

 רֶע .ןטכילפ עכעלטפַאשלעזעג-שיטילַאּפ ןוא טעברַא ,ערעל טימ טנוװָא ןיא

 גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןיא קיטעט זיא ,סעיצקעל עטַאוירּפ טיג ,טרידוטש

 זיא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ריא ןופ דילגטימ זיא ,ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ

 -רַא רַאפ ןזיירק-סגנודליב ןוא ןסרוק-טנוװָא ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רערעל

212 



 ןוא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןוא ןטפירש-טנגוי ןופ רָאטקַאדער-טימ ,רעטעב

 "םייה רעשימעדַאקַא; רעשידיי רעד ןיא טבילַאב

 -םיוא ירפ רע טָאה ,טסיסקרַאמ רעטגייצרעביא רעכעלטפַאשנדיײל ַא

 ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,ןסקרַאמ ןופ קנַאדעג ןרענָאיצולָאװער םעד טּפַאכעג

 רָאנ ,טלעוו יד ןריטערּפרעטניא וצ זיולב טשינ זיא (ןטנרעלעג) ףָאזָאליפ

 ןעגנערבסױרַא טפָא רע טגעלפ רעטרעוװ יד .ערעסעב ַא ףיוא יז ןרעדנע

 ,רערעהוצ ןוא םידימלת ,םירבח-טעטיסרעווינוא ןוא לוש ענייז רַאפ

 רעװעשרַאװ רעד ןופ סנירעליש עקידהמחלמרַאפ ענייז ןופ ענייא

 טשינ רימ טָאה ,זירַאּפ ןיא רָאטקָאד-ןיצידעמ ַא טנייה ,"הידוהי; עיזַאנמיג

 עלַא ןופ רעטסטבילַאב רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןבעגעגרעביא קירוצ גנַאל

 טקידנערַאפ קידנעטש ךיז ןבָאה עטכישעג ןופ סעיצקעל ענייז .ןרָאסעּפָארּפ

 .עיסוקסיד רעכעלטפַאשנדײל ַא טימ

 טנרעלעג רָאנ ,ןסיו טימ טרעכיײרַאב זיולב טשינ זנוא טָאה רע,

 ",ןטכַארט

 טָאה "1848 רָאי סָאד -- רעקלעפ ןופ גנילירפ רעד , עמעט רעד וצ

 -יצ טָאה רע ןעוו .(5 ?טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק; םעד טכַארבעגטימ רע

 ןרילרַאפ וצ סָאװ טשינ טָאה רעטעברַא רעד; : רעטרעוו יד טרָאד ןופ טריט

 :ןבעגעגוצ רע טָאה ,"טלעוו עצנַאג יד רע ןָאק ןעניוועג ,ןטייק יד רעסיוא

 ,ערעל ענעקורט ןייק טשינ עיּפָאזָאליפ זיא ןסקרַאמ רַאפ ,טעז ריא,

 רעשיטע ןוא םַארגָארּפ רערענָאיצולָאװער ַא רָאנ ,טסנוק םשל טסנוק ןייק

 ,"טלעוו רערעסעב ַא רַאפ ןפמעק וצ וויטַארעּפמיא

 לא

 רעד רַאפ טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב םולבלעגניר טָאה 1927 רָאי ןיא

 שוריג ןזיב עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד, :עמעט רעד ףיוא טעברַא

 ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןפיוא ןרָאסעּפָארּפ ענייז שטָאכ ,21527 ןופ

 עכעלטפַאשנסיװ עטשרע יד ןבירשעג טָאה רע גנוריפנָא סנעמעוו רעטנוא

 ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןעמ טגעלפ ךוב "*ףירט; ַאזַא רַאפ 65

 ןופ ןקיטייזַאב רָאסעּפָארפ םעד ןוא ציל ןופ רעליש םעד ןפרַאװסױרַא

 ,טעברַא רעד
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 ןייז זיא ,(6 ןַאמסלעדנַאה .מ ןוא יקסווָאנַאכָאק .י ןעוועג ןענייז ,ןטעברַא
 ןעועג גנושרָאפ-עטכישעג רעשידיי ןופ טיבעג ןפוא ךירדמ רעשיטקַאפ

 ר"ד ,ליוּפ ןיא רעקירָאטסיה רעשידיי רעקידהמחלמרַאפ רעסיורג רעד
 ,רעּפיש קחצי

 וצ עביל עקימַאלּפ יד זיולב טשינ ןעמונעגרעביא רע טָאה םיא ןופ

 ןוא ןבעל סָאד זיא טקעיבָא-טּפױה רעד ווו ,טפַאשנסיו סלַא עטכישעג

 עשיטילַאנַא ,עיונעג ןופ דָאטעמ ןטפיטרַאפ ןייז ךיוא רָאנ ,קלָאפ ןופ ףמַאק

 ןריזילַאוטקַא וצ ױזַא יו ,טנרעלעג ךיוא רע טָאה םיא ןופ .ןעגנושרָאפ

 םעד ןופ ךמס ןפיוא זַא ,רעזייווגעוו ןוא רערעל ַא ןייז לָאז יז זַא ,עטכישעג

 ַא רַאפ ןפמעק וצ ױזַא יו ןוא טנייה ןבעל וצ יװ ,ןסיוו ןעמ לָאז ,רבע

 .ןגרָאמ ןרעסעב

 ןבעגעגרעביא ךעלטפַאשנדיײל ױזַא ןעוועג םולבלעגניר זיא רַאפרעד

 -םעטָא ןטצעל ןזיב ,טיוט ןוא ןבעל ףיוא ,(עטכישעג רעד) "עטבילעג , ןייז

 -טנַא סָאװ; עלָאסוב עלַאיצָאס ,עקיטכעמ יד ןענופעג רע טָאה ריא ןיא .גוצ

 יז ."גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד טקעלּפ

 סלַא קלָאפ ןייז ןופ טפנוקוצ יד ןדימש וצ ױזַא יוװ ,ןזיועג םיא טָאה

 .טייהשטנעמ רעד ןופ לײטדנַאטשַאב

 יד זַא ,טנרעלעג רע טָאה ,רעּפיש ר"ד ,ךירדמ ןלופטנַאלַאט ןייז ןופ

 עטלַא ןופ רעלמַאז , ןייק ןייז וצ טשינ זיא רעקירָאטסיה ןופ עבַאגפיוא

 ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו ןקורסױרַא רָאנ ,(םירוקמ ,ןטנעמוקָאד) "ןשָאלַאק

 -פיוא ןוא ןזייל וצ ייז ידכ ,לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןקיטיונ םעד ןכוז ןוא

 .ןרעלק

 ,רעזייווגעוו רעשירָאטסיה רעטייווצ ןייז יו ,רע טָאה ךיוא רַאפרעד

 טעמדיוװעג ךיז ,ןַאבַאלַאב ריאמ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטבַאגַאב רעד

 .עטכישעג רעשידיי ךעלסילשסיוא

 סָאד טייטש ןעמעלבָארּפ עטקיטייוװעגנָא ,עקידנענערב לפיוו רַאפ

 ילעצרַאמ .רעקירָאטסיה עשילױּפ עטמירַאב עקידהמחלמרַאפ 6

 ןלופ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעקירָאטסיה רעטסטמירַאב רעד ןַאמסלעדנַאה

 טא ןעמוקעגמוא .סָאטשּפָא ןשידיי ןופ ןעוועג זיא ,קרעוו ליפ ןופ רבחמ ןוא

 ,ךיי סלַא רעגַאל-יצַאנ
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 ןשידיי םעד ףיוא ןגיל ןבַאגפיױא עקיטכיוו ַא רַאפ סָאװ ! קלָאפ עשידיי
 ךעלטיּפַאק עשיגַארט יד ןופ רעבײרשַאב ןוא רעשרָאפ םעד ,רעקירָאטסיה
 שינָאמרַאה רע טָאה ךיוא רעבירעד !עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא
 טיסַאּפ רעד טימ רעשרָאפ ןוא רעקירָאטסיה ןופ טפַאשנדייל יד ןדנוברַאּפ
 ,רענָאיצולָאװער ןוא רעפמעק ,רעוט ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ
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 רעקירָאטסיה רעלופטנַאלַאט רעד ,םולבלעגניר לאונמע
 םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ

 םולבלעגניר לאונמע טָאה רעקירָאטסיה רעכיירטסייג סלַא םש ַא

 עקיטכיוו ייר ַא ךרוד ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןיוש ןברָאוװרעד ךיז

 .ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד , ךוב ןייז ךיז טזייווַאב 1922 רָאי ןיא

 ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רע .1527 ןופ שוריג םעד וצ זיב עשרַאװ

 ןטנעמוקָאד ןוא םירוקמ ןופ ךמס ןפיוא ןוא ןשרָאפוצסיױא יונעג עבַאגפיוא

 -טּפיוה רעשילױּפ רעד ןופ םוטנדיי ןופ עיפַארגָאנָאמ עשיטילַאנַא ןַא ןבעג

 רעטייוצ רעד קיטרַאפ רעטעּפש רָאי 5 ןיוש זיא ךיוא רַאפרעד .טָאטש

 עטכישעג יד; :ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,עמעט רעבלעז רעד ףיוא דנַאב

 גנופַאש עטסערג יד טָא ."ה"י ןט-18 ןופ ףוס ןזיב עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ

 ןעמַאזצ טגײלעגנײרַא רע טָאה 1929 ןיא ךורבסיוא-גירק םוצ זיב ,ענייז

 ענעכעלב יד ןיא ,ויכרַא-ָאטעג ןופ ןלַאירעטַאמ עקיטכיוו ערעדנַא טימ

 -רעיָאטנעיװש ףיוא זיױה-ָאטעג ןופ רעלעק ןיא ןבָארגַאב ןוא ןענַאק-ךלימ

 ,36 צעקס

 טנייה זיב "תבש גנוע , ןופ לייט רעד זיא ןרעױדַאב ןסיורג םוצ

 .ןענופעגּפָא ןרָאװעג טשינ

 -שָאק ןיא ןדיי עשיליוּפ יד, :טעברַא ןייז ןזיוװַאב ךיז טָאה 1927 ןיא

 -רַא עכעלטפַאשנסיװ עטשרע יד זיא סָאד ."(1794) דנַאטשפיוא-ָאקשושט

 ךמס ןפיוא טעדנירגַאב עכלעוו ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןיא טעב

 רעד ןופ לײטנָא ןטיירב םעד ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאטקַאפ ןכייר ַא ןופ

 -פיוא ןשירעײרפַאב-לַאנָאיצַאנ ןטשרע םעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ,ה"י ןט-18 ןיא קלָאפ ןשילוּפ ןופ דנַאטש

 ןופ עטכישעג רעד וצ , : ךוב ןייז סיױֹרַא זיא ,1926 ןיא ךָאנ רעירפ

 ."ה"י ןט-18 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,ןליױּפ ןיא קורד ןוא ךוב ןשידיי

 עכעלטפַאשנסיװ ליפ ןיא םולבלעגניר טימ טעברַא טייצנשיווצ ןיא
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 רעקיסיירד יד ןיא ,ןזיווַאב ךיז ןבָאה'ס וו ,ןבַאגסױא ןוא ןטפירשטייצ

 .סעידוטש ןוא ןעגנולדנַאהּפָא ,ןעלקיטרַא ענייז ןופ לָאצ עסיורג ַא ןרָאי

 ןגעו תועידי רע טביירש 1921-32 ןרָאי יד רַאפ רעטעלביָא"וויי יד ןיא

 ףיוא לקיטרַא ןַא ןוא "ה"י ןט-18 ןופ עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ןדיי יד

 1775 ןופ םייס ןשילױּפ ןיא עטַאבעד עשידיי ַא, עמעט רעד

 -ַאנ) ?עװָאשטשָאדָארַאנ יװַארּפס, לַאנרושז-םישדחזייווצ ןשילוּפ ןיא

 יד) :עידוטש עפיט ַא סנייז 1934 ןיא ךיז טקורד (ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצ

 -ַאטס גינעק ןופ עכָאּפע רעד ןיא ןדיי ןטכישוצרעביא ןווורּפ ןוא ןטקעיארּפ

 ."טסוגיוא ווַאלסינ

 "ַאקיַאדוי ַאידעּפָאלקיצנע; רעשישטייד רעד ןופ רעטעברַאטימ סלַא

 ןיא תוליהק עשידיי ןגעװ סעיפַארגָאנָאמ 20 רעביא טרָאד רע טקירד

 ,ןליופ

 -סיה םענרעדָאמ םעד זיולב טשינ ןעמ טליפ גנופַאש רעצנַאג ןייז ןיא

 -ײזלַא םעיינ םעד ,רעקנעד ןכעלטפַאשנסיװ ןפיט םעד ךיוא רָאנ ,רעקירָאט

 ,דיי ןוא שטנעמ ןוויסערגָארּפ ,רעשרָאפ ןקיט

 -רָאפ עכעלטנירג וצ ןטָארטעגוצ רע זיא ןרָאי רעק-20 עטצעל יד ןיא

 "נוהרָאי ןט-19 ןיא םוטנדיי ןשיִלױוּפ ןופ עטכישעג רעד רעביא ןעגנוש

 ,טרעד

 "ירָאטסיה ןגנוי םעד ןבעגעג ןבָאה הפוקת רעד ןופ ןלַאירעטַאמ יד

 עלַא טימ זיא סָאװ ,רע .עיצקַאפסיטַאס עלעיצעּפס ַא טסיסקרַאמ-רעק

 ןייז ןופ ןבעל ןדנזיורב ןכעלגעט-גָאט םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג םישוח

 ןוא ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצָאס ענייז טימ ,קלָאפ

 -עג רעד ןופ טפַארק-ביירט יד ןעוועג זיא ,ךמע ןעמעוו רַאפ רע ;ןפמַאק

 ןיא טפיטרַאפ טציא ךיז טָאה ,"ןטרעװ עלַא ןופ רעפעש רעד , עטכיש

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עטכישעגרָאפ רעד ןגעוו םירוקמ עקיטכיוו

 רעד ייב רעקירָאטסיה םעד ןעמונעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי ןופ תורוד

 עטכשוחרַאפ ,עמערָא יד ןופ -- עלעגיוו רעייז ןופ םיא טריפעג ןוא טנַאה

 ךָאנ קָאװשט ַא רעפיט ,טּפַאלקעג טָאה לרעמעה סָאד יו; ךעלסעג עשידיי

 ןטריזינַאגרָא ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ןופ םוקפיוא םעד וצ זיב ,"קָאװשט ַא

 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנַאקע

 קיברַאפליפ ַא טכַארבעגסױרַא םולבלעגניר טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ
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 רעשידיי רעד ןיא ןעגנוטכיר ןוא ןעגנוגעװַאב עשיטילָאּפ עלַא ןופ דליב

 ,טרעדנוהרָאי ןט-19 טפלעה רעד ןופ הביבס

 -עגנָא טיירב טָאה סָאװ ,רעביירש-עטכישעג רעטשרע רעד זיא רע
 טימ .םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןופ דָאטעמ ןכעלטפַאשנסיװ םעד ןדנָאװ
 ץערג ,רעייגרָאפ ענייז עסיורג ייווצ יד ןופ ךיז רע טדיישרעטנוא םעד
 ןַאבַאלַאב ןוא רעּפיש -- רערעל עטקעריד ענייז ןופ יװ ,ווָאנבוד ןוא

 גנופַאש רעשירָאטסיה רעד ןיא ןרָאװעג טצַאשרעד טשינ ךָאנ זיא סָאד

 -רַאטימ ןוא טניירפ רעטנעָאנ רעקידהמחלמרַאּפ ןייז .ןעמולבלעגניר ןופ

 -רעווינוא רעמילשורי ןפיוא עטכישעג ןופ רָאסעּפָארּפ טציא ,(1 רעטעג

 : םיא ןגעוו טביירש ,רעלהאמ לאפר ,טעטיס

 -מורַא ,רעקירָאטסיה ןופ טכילפ רעד ןופ גנוסַאפפיוא סמולבלעגניר,

 ןַא ןָא ,ןבעל ןופ ןטיבעג עלַא גנובײרשַאב ןוא גנושרָאפ ןייז ןיא ןעמענוצ

 ןבעגוצסורַא טיירגעגנָא ןעוועג זיא ,סָאמ רעטסלופ רעד ןיא ןוא םַאנסיוא

 ןכעלרעדנוװ םעד ןיא ,המחלמ רעד תעב ךיא ןטַאטלוזער עטסערג יד

 טריפעגסיוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,טעברַא-סגנושרָאפ רעד ןופ םענרַאפ

 ."תבש גנוע, ןיא ןַאלּפ ןייז טיול

 -סיה ןיא ןעזעג טָאה ,רעקירָאטסיה רעכיירטסייג רעד ,םולבלעגניר

 -ָאטעג ןופ גנוטכױלַאב רעקיטיײזלַא רעד ןיא ,םזילַאירעטַאמ ןשירָאט

 רעכעלטפַאשנסיװ ,רעשירָאטסיה ןייז רַאפ רעזייווגעוו ןסיורג םעד ,ןבעל

 -ָאטעג רעװעשרַאװ ,ןשידרערעטנוא ןופ רעריפנָא ןוא רעדנירג סלַא טעברַא

 : ,וויכרַא

 עלעניגירָא ןַא ,סעיינ ַא זיא וויכרַא-ָאטעג רעשידרערעטנוא רעד

 רעד ןיא ךיוא רָאנ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא זיולב טשינ ,,גנופַאש

 .רעכעלשטנעמלַא

 סָאד לָאמנייק ךָאנ טָאה קלָאפ םוש ןייק ןופ רעקירָאטסיה םוש ןייק

 .ןזיווַאב טשינ

 ,הדע רעצנַאג ַא ןופ עיצַאנימרעטסקע רעלַאטָאט ןופ קילבנָא ןיא

 ײמרַא ןַא ןגעק עדַאקירַאב רעשיפַארגָאירָאטסיה ַא ףיוא ךיז ןלעטש וצ

 "רַאפ טפרַאדעג ןעמ טָאה ,רעכערברַאפ עשירבַאקַאמ ,עטנּפָאװַאב-ןרעדָאמ

 םירוקמ / :ליּפשייב םוצ יו רעכיב ןבעגעגסױרַא ןעמַאזוצ ןבָאה ייז (1

 ,((1930 עשרַאווװ .*עּפָארײא חרזמ ןוא ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ
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 זיולב טשינ ,רעקירָאטסיה ןסיורג ַא ןופ טנַאלַאט םעד זיולב טשינ ןגָאמ

 ןוא קלָאפ ןיא ןביולג ןפיט ,םעלַא רַאפ רָאנ ,טײקיטולבטלַאק ןוא טומ

 טרעטסַאלפ סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג רעד ןיא ,שטנעמ

 "יורג ןוא ןעגנורעטש רעטנזיוט ךרוד שרַאמסיױרָאפ ןויסערגָארּפ ריא ךיז

 ,ןטײקמַאז

 סלַא ןעז םיא ןעמ ןעק ,ןכיילגרַאפ עכעלטכישעג ןכַאמ ןעק ןעמ ביוא

 טנרָאװ ,סומע יווװ טפָארטש סָאװ ,ָאטעג רעװעשרַאו ןופ איבנ ןסיורג םעד

 ןופ ןסיוועג סָאד זיא רע .הכימ יװ טנָאמ ןוא והימרי יו טנייוו ,והיעשי יו

 רעשיָארעה רעד ןוא םוקמוא ןופ הפוקת רעמַאזיורג רעד ןיא קלָאפ ןייז

 םעד ןרעטשעצ וצ עבַאגפיא עקילײה ַא ךיז טלעטש סָאװ ,רעקינָארכ

 ףירגַאב םעד ןקעמוצסיוא רעדרעמ-רעקלעפ יד ןופ ןַאלּפ ןשינָאלוויײט

 ,(גנוטכינרַאפ רעשיזיפ) *עצרעמסוַא , רעלַאטָאט ךרוד דיי
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 "תבש-גנוע , ויכרַא-ָאטעג םעד ןופ גנודנירג יד

 ןופ םויק םעד רַאפ ףמַאק ןיא סױרַא טערט םולבלעגניר לאונמע
 ןייז ןקיביײארַאפ ךרוד ,ןשירָאטסיה זיא ןשיזיפ טשינ בוא ,קלָאפ ןייז

 ,הפוקת'יצַאנ רעמַאזורג רעד תעב םוטרעריטרַאמ

 רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןטָארטעגוצ רע זיא טעברַא רעד וצ

 | ,1939 רעבָאטקָא ןיא ,טכַאנ"יצַאנ

 ןופ סעיצוקעזקע ןוא ןטסערַא-ןסַאמ ןופ טייצ רעכעלקערש ַא ןיא

 ןיא ;רעוט עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןופ ,ץנעגילעטניא רעשידיי

 ףירט ןעוו ;דחּפ ןקידארומ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה רָארעט-יצַאנ רעד ןעוו ,געט

 -עגוצ םולבלעגניר זיא ,טרָאװ ןבירשעג סעדעי ,ךוב סעדעי ןעוועג זיא

 ,קלָאפ ןייז ןופ געוװ-ַאטָאגלָאג םעד ןקיביײיארַאפ וצ ןטָארט

 :?ָאטעג ןופ םיבתכ; יד ןיא םעד ןגעוו טביירש רע

 רעבָאטקָא ןיא טגיילעג ךיא בָאה וויכרַא ןרַאפ לגיצ ןטשרע םעד,

 גָאט רעדעי .עטקורדעג ַא ןעוװעג זיא עשרַאװ ןיא גנומיטש יד ,9

 סעיזיווער רַאפ ,סעיסערּפער עשיטילָאּפ רַאפ ארומ ,ןדיי ףיוא תוריזג עיינ

 רעלַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא סלַא .רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ןופ

 םעד טימ טקַאטנָאק ןקידעבעל ַא טַאהעג ךעלגעט-גָאט ךיא בָאה ,ףליהניילַא

 -רָאפ זיא סָאװ ,ץלַא ןופ תועידי ןעגנַאגרעד ןענייז רימ וצ .ןבעל ןקימורַא

 ןענייז גָאט עלַא .טעטשרָאפ עריא ןוא עשרַאװ ןיא ןדיי טימ ןעמוקעג

 ערעווש יד ןגעוו טלייצרַאפ ןוא ץניוװָארּפ רעד ןופ סעיצַאגעלעד ןעמוקעג

 ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןעגנובעלרעביא

 ,טריטָאנרַאפ טנוװָא ןיא ךיא בָאה ,טרעהעגנָא גָאט ןופ ךשמ ןיא ךיז בָאה

 ןציטָאנ עקיזָאד יד ןופ ךוב שּפיה ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה טייצ רעד טימ

 ."הפוקת רענעי ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןבעגעג טָאה סָאװ

 ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה ,רעקירָאטסיה רעד ,םולבלעגניר רעבָא

 רעכייר ןייז טימ ,בושי ןשידיי ןטסערג ןופ םוקמוא ןוא ןברוח רעד זַא
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 ןייא ךרוד טּפַאכעגפוא ןרעװו טשינ ןָאק ,גנופַאש רעקיטיײזלַא ןוא רוטלוק

 -ָאטסיה-ָאטעג ןוויטקעלָאקא ַא ןפַאש וצ רעבירעד טסילשַאב רע .שטנעמ

 -עג , ןשידרערעטנוא ןַא ןופ קנַאדעג רעד ןריובעג טרעוו ױזַא ןוא ,"רעקיר

 ."וויכרַאדָאט

 ןופ טייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא עקידנזיורב יד טרָאװ םוצ טמוק ָאד

 רעד וצ ,וצ רע טיצ 1940 ןופ ןטַאנָאמ עטשרע יד ןיא ןיוש .ןטנרעלעג ןגנוי

 -ָארּפ ןוא ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ןופ וויטקעלָאק ַא טעברַאטימ

 ןעלמַאז ןבעל-ָאטעג סָאד ןשרָאפ ןופ טעברַא עשירענָאיּפ יד .סעיסעפ

 ןכעלטפַאשלעזעג ,ןטיירב ַא טמוקַאב ,תונורכז ןביירש ,ןטנעמוקָאד

 ,רעטקַארַאכ

 לענָאיצַאזינַאגרָא ןענַאטשטנַא וויכרַא-ָאטעג רעד זיא 1940 יַאמ ןיא

 טזייו םולבלעגניר יוװ רעבָא ."תבש גנוע; ןעמָאנ ןוויטַאריּפסנָאק ןרעטנוא

 ןעגנוגנידַאב עמַאזיורג יד ןיא ,עיצוטיטסניא עקיטכיוו יד טָאה ,ןײלַא ןָא

 .רדסכ ךיז ןפַאשעג ,טיוט ןטנענַאמרעּפ ןופ

 ןרָאװעג ןטָארטרַאפ ןענייז רעטעברַאטימ ןוא רעקינָארכ ענעלַאפעג

 ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא טעברַא יד ןוא ערעדנַא ךרוד

 ןופ ײמרַא יד ןוא בַאטש רעד ןענַאטשַאב זיא ןשטנעמ עכלעוו ןופ

 ?רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד ןשידרערעטנוא םעד

 -ערגָארּפ רעד ,םולבלעגניר זיא ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןיוש

 גנוטכיילַאב יד זַאי החנה רעד ןופ ןעגנגַאעגסױרַא ,רעקירָאטסיה רעוויס

 ןעמעלבָארּפ עקידנענערב יד ןופ ,קלָאפ ןופ עטכישעג רעלעוטקַא רעד ןופ

 .קלָאפ ןופ טעברַאטימ רעטיירב רעד ףיוא ןציטש ךיז זומ ,ןבעל ןייז ןופ

 .יכרַא-ָאטעג ןופ טעברַא רעד ןיא ּפיצנירּפ רעד ןרָאװעג זיא סָאד !

 "רַאפ ןופ ןשטנעמ ןופ טריטורקער ךיז ןבָאה רעטעברַאטימ ענייז

 -לעזעג ,רערעל ,רעביירש ,ןשטנעמ-סקלָאפ -- ןטכיש עלַאיצַאס ענעדיש

 | .רעוט עכעלטפַאש

 םולבלעגניר טבײרש "תבש גנוע, ןופ לעטשנעמַאװצ םעד ןגעוו

 - + סקידנגלָאפ

 ןעוועג .יילרעייווצ ןעוועג ןענייז "תבש גנוע , ןופ רעטעברַאטימ יד, |

 -עברַאטימ עקידנעטש ערעזדנוא ...עקילייוװטייצ ךיוא ןעוועג ,עקידנעטש

 רעטסערג רעייז ןיא ןענייז ,קילדנעצ עכעלטע ןופ לָאצ רעד ןיא ;רעט

 -עלָארּפ ןופ בור רעד ,ןטנעגילעטניא-סקלָאפ ןופ ןענַאטשַאב טייהרעמ
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 ןופ ןענַאטשַאב ןענייז רעטעברַאטימ עקילָאמניײא יד ...ןעײטרַאּפ עשירַאט

 תוכאלמ-ילעב ,רעטעברַא ןעוועג סָאד ןענייז בור רעד ...ןשטנעמ-סקלָאפ

 -רַאהמערַאבמוא ןופ טָאטש רעד ןיא טרעגנוהעג קרַאטש ןבָאה סָאװ ,.א .א

 טימ טעברַאעגטימ ךיוא ןבָאה ענעסקַאוװרעד רעסיוא ...עשרַאװ ,ןדיי עקיצ

 -רַאפ ןבָאה עלַא ..רעדניק ,זײװמַאנסױא; וליפַא ןוא עכעלטנגוי זדנוא

 יד רַאפ ןביילברַאפ ןלָאז סע ,טעברַא רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןענַאטש

 "ףדיי עשילױוּפ ןופ עידעגַארט רעד ןופ רוּפש ַא תורוד עקיטפנוקוצ

 -ךעלגעמ ַא ןייז לָאז ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ ןופ גנוטכיילַאב יד ידכ

 ןרָאװעג ןבירשַאב ןעגנוריסַאּפ עבלעז יד לָאמטּפָא ןענייז ,עוויטקעיבָא

 עשיפָאזָאליפ ןוא עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ ןופ ,ןשטנעמ ענעדישרַאפ ךרוד

 ,טייקירעהעגנָא רעלַאיצָאס ןוא רעטלע םענעדישרַאפ ןופ ,ןעגנוגייצרעביא

 -לעגניר טדער וויכרַא-ָאטעג ןופ טעברַא רעטגייווצרַאפ רעד ןגעוו

 : ןילַא םולנ

 טמענ'ס עכלעוו ,ןטיבעג עלַא יד ןענעכערוצסיוא ךעלגעממוא זיא סע;

 ןיא גנוניישרעד ערעקיטכיוו ןייק ָאטשינ .טעברַא "תבש גנוע , יד םורַא

 ןלַאירעטַאמ יד ןיא גנולגיּפשּפָא ןייק ןעניפעג טשינ לָאז סָאװ ,ןבעל-ָאטעג

 יד ,לדנַאה ,עטולַאװ ,ָאטעג ןיא ןגייווצ-עיצקודָארּפ ,לגומש :ש"ע ןופ

 ,ףליה עלַאיצָאס ,ןטעטימָאק-זיוה ,ןדנעטשמוא ערַאטינַאס יד ,טסָאּפ עשידיי

 .װ"ַאא עסערּפ ,סעיצוטיטסניא .,ןזעוו-לוש ,ןכיק-סקלָאפ

 ,עקיטכיו טלעװ רעד רַאפ ןטלַאהַאבסיױא טָאה וויכרַאיש"ע רעד

 -ולב ,סָאטעג ןפַאש ןגעוו ןעגנודלעמ :ןטנעמוקָאד עשישטייד עלעיציּפָא

 ענעסָאשרעד ,ןלייטרוא-טיוט ,סעיצוקעזקע ןגעוו "ןעגנוכַאמטנַאקַאב , עקיט

 ,טַארנעדוי ןופ ןלַאירעטַאמ ןַארַאפ ןענייז וויכרַא-ָאטעג ןיא .סעקינבורע

 -גריטסיזקע עלַא ןופ ןטכירַאב ;ףוצרּפ רעייז ןגעוו דליב יונעג ַא ןביג סָאװ

 "נוטייצ ,ןעײטרַאּפ עשילױוּפ ןופ ןבַאגסױא עלַאגעלמוא ,סעיצוטיטסניא עק

 ,ָאטעג ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ עשידיי צלַא ןופ ןפורפיוא ןוא ןעג

 -טיוט ןוא-סטעברַא ןגעוו ןטכירַאב ךיוא ,שיאערבעה ,שיליוּפ ,שידיי ןיא

 ןּפורג עלַאיצָאס עלַא ןופ ןשטנעמ ןופ ווירב לָאצ עקיזיר ַא ןוא ןרעגַאל

 ןטּפשמרַאפ-טיט םוצ ןופ רעניוונייא ןופ -- רעטלע םענעדישרַאפ ןופ

 .ָאטעג

 -וקָאד ןבילקעג רָאנ טשינ טָאה וויכרַא-ָאטעג רעשידרערעטנוא רעד

 -ָאטסיה ,רעלַאטנעמונָאמ רעד .ןפַאשעג ייז ךיוא רָאנ ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמ
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 טָאה ,תורוד עקידנעמוק יד רַאפ טיירגעג ,טקַא-סגנוקידלושַאב רעשיר

 טימ 4ןזייווַאב ערַאבטײרטשמוא ,עקידנעיירש טימ ןרינָאּפסיד טפרַאדעג

 ןבָאה "ןשטנעמ; סָאװ םוניהג ןקידארומ ןופ רעדליב-ליורג עקידעבעל

 .ןשטנעמ רַאפ טיירגעג

 רענייא ,רָארוקָארּפ-עטכישעג רעכעלשטנעמלַא ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד

 גנוע, ןופ ץרַאה סָאד ,קלָאפ םענעטכָאשעג ןופ רענַאקיהָאמ עטצעל יד ןופ

 ױזַא) "ןטסַאק-טיוט ןטכַאמרַאפ , ןיא ,ןוילת ןופ גיוא ןרעטנוא טָאה ,"תבש

 -ָאטָאפ ןופ עירָאטַארָאבַאל ַא ןפַאשעג ,(סָאטעג יד טנכיײצַאב סלעבעג טָאה

 ,ענעטלַאהַאב ןיא עטנפָאװַאב ,רעטעברַאטימ ענעדיײשַאב עריא .עיפַארג

 ןקינָאילימ-בלַאה, ןופ ןסַאג יד ףיוא טּפַאכעגפיוא ןבָאה ,ןטַארַאּפַא עניילק

 יּפע ,רעגנוה ךרוד) עטקַאהעגרעטנוא ןופ סענעצס-ןסַאמ "לץַאלּפ-גַאלשמוא

 ;ךעלהקבר ,ךעלמייח ,ךעלעסָאי -- רעדניק ,(ןליוק עשיצַאנ ןוא סעימעד

 -עגוצ ,"רענעמלוזומ, ענעסקַאװרעד ,ענעלַאפעג ןופ רעדליב עשיאעטנַאד

 ןופ ןסַאג ןלַארטש-ןוז ךרוד ,עטציהעצ יד ףיוא ןעגנוטייצ טימ עטקעד

 .?עשרַאװ ןשידיי ,ןצלָאטש;

 רעטרעדנוה ןיא טָאה ףַארגָאטָאפ-ויכרַא ןופ גיוא עמַאזכַאוו סָאד

 ןופ "גנונעדרָא רעיינ, רעד ןופ ףוצרּפ עמַאזיורג סָאד טקיביײארַאפ ,סָאטָאפ

 ?עיטסעבידנָאלב ןוא שטנעמרעביא; ןופ ?ךייר ןקירעי-טנזיוט,

 רעקידנענָאמ-קיבײא רעד זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא םעד קנַאד ַא ןוא

 םוצ עטריפעג ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ,רעדניק עשידיי רעטנזיוט ןופ קילב

 עשיצַאנ ןופ ּפעלק ןוא יירשעג ןדליוו רעטנוא טנעה ענעביוהעגפיוא טימ טיוט

 קיבייא ןלעוו'ס .(ןייוועג ןופ לָאט) "אכבה-קמע; רעװעשרַאװ ןיא ,רעקנעה

 ןעמוקפיוא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,"עטַאז ןוא עכייר ןופ טלעוו יד , ןקידלושַאב

 ךרוד עטּפַאכעגפיױא ,רעדליב עדנעיירש רעטנזיוט ,ײרַאברַאב עניורב יד

 רעדרעמ-.ס .ס עטכַאלעצ ןופ -- ןרעטרָאּפער-"תבשיגנועג עשידלעה יד

 -רַאפ ןקיצנייא םעד רַאפ ,ןשטנעמ ענעסָאשרעד ןופ םירבק-ןסַאמ רעביא

 ,קלָאפ ןשידיי םוצ ןרעהעג ןופ ןכערב

 ןיא ײמרַא-ןטנעדנָאּפסערָאק ַא טריזינַאגרָא טָאה םולבלעגניר לאונמע

 ןטפַאלקשרַאפ ןופ סָאטעג עלַא ןיא ,דנַאל ןטכָאיעגרעטנוא ןופ ןקע עלַא

 -עטַאמ עטעדנירגַאב ןוא ןטכירַאב ערעלוגער טקישעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןליױּפ

 -רעדנוה ןופ ףמַאק ןוא ןוחטב ,םוקמוא ןוא ןדייל ,ןייּפ ןוא ןבעל ןופ ןלַאיר

 .םיבושי עשידיי רעט
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 -עג טריפעגכרודַא ןענייז גנוריפנָא רעטקעריד סמולבלעגניר רעטנוא

 ןבירשרַאפ ןענייז'ס :סעמעט ענעדישרַאפ ףיוא סעטעקנַא רעטרעדנוה ןרָאװ

 עטריאוקַאװע ןוא םיטילּפ רעטנזיוט ןופ תודע-תיבג רעטנזיוט ןרָאװעג

 .רעדנעל ערעדנַא ןופ ךיוא ,ןליױּפ ןופ רָאנ טשינ עשרַאװ ןייק

 ,רעטעבראטימ-"תבשיגנוע , יד טעברַאַאב ןבָאה סעמעט רעקילדנעצ

 ךרוד ייז רַאפ עטיירגעגוצ ןזעט ןוא סעיצקורטסניא עיונעג יד קידנגלָאפכָאנ

 ,ןעמולבלעגניר

 רעשרָאפ-עטכישעג ןבָאה לַאירעטַאמ ןקיטרַאנדישרַאפ םעד קנַאד ַא

 -עוַאב-סנַאטסיזער רעד ןופ רעקירָאטסיה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןופ ןפַארגָאירָאטסיה ,םעלַא רַאפ ןוא עטנרעלעג ,רעלטסניק ,רעביירש ,גנוג

 ,םירוקמ ןופ רצוא ןרַאבצַאשּפָאמוא ןַא ןעמוקַאב ,עטכישעג רעשידיי רעד

 טלעװ רעד ןעגנערב וצ טכעלגעמרעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש ,ןטנעמוקָאד

 ןשיליױּפ ןופ גנוטָארסיױא רעד ןגעוו ,םזישַאפ םעניורב ןגעוו דליב יונעג ַא

 ,לגנַארעג ןוא געוװַאטָאגלָאג ןייז ןגעוו ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא ןוא

 "רעבנרינ םעד ףיוא ןרָאװעג טגיילעגייב ןענייז ןלַאירעטַאמ יד ןופ ליפ

 .סעצָארּפ רעג

 -ַאכ ןלעיצעּפס רָאג ַא טגָארט וויכרַא-םולבלעגניר ןופ גנוטיידַאב יד

 ,רעטקַאר

 ןטנענַאמרעּפ ןיא ,ןעגנוגנידַאב-ָאטעג עמַאזיורג יד ןיא ןעוועג זיא רע

 טשינ ןעק ןעמ .םיא ןופ גנונעקיילרַאפ עקיטכעמ יד ,טיוט ןטימ טקַאטנָאק

 ,רוטלוק ,עטכישעג ןייז טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןעגנערבמוא

 טמעטָא סָאװ ,ןפַאש ןוא ןפמעק וצ ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,סעיצידַארט

 ,ןלַאעדיא ןוא ןטרעוו עכעלשנעמלַא ןוא עלַאנָאיצַאנ טימ טבעל ןוא

 עקיטכעמ יד ןרָאװעג זיא "תבש-גנוע, ןופ ץיּפש רעד ןיא םולבלעגניר

 ןיא סנַאסענער ןשירעלטסניק-שירַארעטיל ןשימַאניד ַא ןופ טפַארק-ביירט

 ,ָאטעג

 שיזיפ ןוא קיטסייג ןיוש ,רעלָאמ ,רעטכיד ,רעביירש רעקילדנעצ

 .שירעפעש ןרָאװעג רעדיוו ןענייז ,ענעכָארבעגניײא

 ןלַאטיװ ,ןטקעריד ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא טרובעגרעדיוו רעייז

 ןוא רעצרעה ערעייז ןיא טכױהעגנײרַא טָאה םולבלעגניר ןכלעוו ,סלוּפמיא

 ,תומשנ

 -םיוא עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ רעייז טרעלקעגפיוא ייז טָאה רע
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 וצ ןייגרעד ןזומ ןוא ןלעװ סָאװ קרעו ןופ ,רעפעש ןוא רעלטסניק סלַא עבַאג

 ,ןביילב ןוא ןבעלרעביא ןלעװ עכלעוו ,יד

 טעװ רע ,רעביירש רעשידיי רעד ןעמוקמוא טשינ טעוװ םורַא ױזַא,

 ."טייהשטנעמ רעד רַאפ ,קלָאפ ןייז רַאפ ןבעל קיביײא

 -רעדיוו ןשירַארעטיל ןופ וורענ ןקידעבעל םעד ,ןעמולבלעגניר ןגעוו

 לחר ןירעביירש עשידיי יד רעביא סיג ,ָאטעג רעװעשרַאו ןיא טרובעג

 יד/ :(םשוידי ןופ ןירעטעברַאטימ ַא ,לארשי ןיא טנייה) (1 ךַאברעיוא

 עשירַארעטיל ַא ןעוועג םרוג שממ טָאה םולבלעגניר ר"ד ןופ וויטַאיצניא

 טָאה ,טייצ רעקירעגנוה ,רעיורג ,רעקיטולב ַא ןיא ...ָאטעג ןיא גנוגעװַאב

 טקוק ןעמ זַא ,קיטיונ ןצעמע זיא רע זַא ,טליפרעד םיצולּפ רעביירש רעד

 וצ טיקכעלגעמ ַא ךָאנ םיא טיג ןעמ ,טנָאמ ןעמ ,קרעו ןייז ףיוא סיוא

 "רעד טשינ רשפא ןיוש טעװ רע רעכלעוו ,טפנוקוצ ַא טימ ךיז ןריטקַאטנָאק

 רעקידנריסלוּפ ַא ,לַאװק-עיגרענע ןַא ןעוועג זיא םולבלעגניר ר"ד ...ןבעל

 זדנוא ןזיוװַאב ,רעייפ ןליטש ןייז טימ טמערַאװעג זדנוא טָאה רע ...רָאטָאמ

 ןסיוטשעג ןיילַא םיא טָאה סָאװ ,תובהלתה םעד ןופ לייט ַא טימ ןדניצוצנָא

 ַא ןופ חילש ַא ןרעװ וצ ,טעברַא עקיטכיו עשירָאטסיה ענעי ןָאט וצ

 ."טקניטסניא-רוטלוק ןלַאנָאיצַאנ

 ןענייז ,ָאטעג רערעשרַאװ ןיא סנַאסענער ןשירַארעטיל םעד קנַאד ַא

 ןעגנופַאש ,רעכיב "תבשיגנוע , ןכרוד ענעטלַאהַאבסיוא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד

 -יליכ .ב ,ןרָאהניײא ןרהא ,יקצינּפוטס ,עלרעּפ עשוהי רעביירשןַאמָאר ןופ

 רעקיטסַאלּפ ןוא רעלָאמ עשידיי ןופ רעדליב ךיוא יו ,ערעדנַא ןוא שטיװָאנ

 .קיגַארט-ָאטעג רעמַאזיורג רעד ןגעוו

 לא
 א

 -יטכיוו ַא ןעמונרַאפ טָאה וויכרַא-ָאטעג רעשידרערעטנוא סמולבלעגניר

 -עװַאב-סנַאטסיזער רעשילוּפ ןוא רעשידיי רעד ןיא עיציזָאּפ-ספמַאק עק

 רַאפ ,רעטנעצ-עיצַאמרָאפניא רעד ,קָאלג-םרַאלַא רעד ןרָאװעג זיא רע .גנוג

 .םזישַאפ םעניורב ןופ םישעמ-ליורג יד ןגעוו טלעוו רעד

 ץרעמ ןט-1 םעד ,רעקנוב ןופ ןטקישעגסױרַא טכירַאב ןעמייהעג ןיא

 : םולבלעגניר טביירש ,4

 ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןעועג (4
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 ןגעו סעיצַאמרָאפניא עיונעג טימ טלעוו יד טרימרַאלַא ןבָאה רימ,

 .עטכישעג רעד ןיא ןכערברַאפ ןטסערג םעד

 ןרָאװעג טצונעגסיוא וויכרַא ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןענייז ןרעדנַא ןשיווצ

 רעד ןבעגעג ןסיו וצ 1942 ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעניטעלויב-ָאידַאר ןיא

 ןגעוו ,עטרילַא יד ןופ ןעגנוריגער יד ןוא ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשיליוּפ

 .רעטרע ערעדנַא ןוא עקנילבערט ןיא ןרעגַאל-טיוט עשיצַאנ יד

58 
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 ןופ טעברַא יד טלעטשעגּפַא טשינ ךיז טָאה טונימ ןייא ןייק ףיוא

 ןטַאנָאמ יד ןיא סולפּפָא-טולב ןעמַאזױורג םעד ךָאנ וליפַא ."תבשיגנוע;

 ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןענייז ןדיי טנזיוט 200 ןעוו ,1942 רעבמעטּפעס-ילוי

 ,19432 רַאונַאי ןופ עיצקַא רעד ךָאנ ןוא םוקמוא ףיוא ָאטעג רעװעשרַאוװ ןופ

 -רעריפנַא יד ןעוו ,טירטסױרַא-ספמַאק ןטצעל ןוא ןסיורג םעד ברע

 -ליגדנע יד טכַאמעג טָאה ,(עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי) *בָאשז , ןופ טפַאש

 -עגּפָא טרעוו ,1943 ץרעמ ןיא ,דנַאטשפױא-ָאטעג םוצ ןעגנוטיירגוצ עקיט

 ,סנטסַאק ןוא ןענַאק-ךלימ עטיירגעגוצ ןיא .וויכרַא ןופ טעברַא יד ןסָאלש

 -יױזַא טימ ןלַאירעטַאמ עקיטרַאנדישרַאפ עלַא ןרָאװעג טגײלעגניײרַא ןענייז

 עטיירגעג ןוא ענעבילקעג ,רעיודסיוא ןוא שפנ-תריסמ ,רעטַאמ ןוא ימ ליפ

 ,רָאי בלַאה ַא ןוא יירד רעכעה ןופ ךשמ ןיא

 ןרעכיז ַא ןיא ןבָארגַאב ןוא טּפַאלקרַאפ ,טכַאמרַאפ טוג ייז טָאה ןעמ

 זיא ןבַאגפיױא עכעלשטנעמלַא ןוא עלַאנָאיצַאנ עסיורג ַא .ָאטעג ןיא טרָא

 רעטעברַאטימ-"תבש-גנוע; יד ןופ רעמינּפ יד ףיוא , .טריפעגסיוא ןרָאװעג

 יז ןלעוװו יצ .טײקטכַארטרַאפ עקילייה ַא ןגעלעג זיא רעריפנָא רעייז ןוא

 ? "רצוא םעד ןופ טרָא סָאד ןזייוו וצ רענייא שטָאכ ןביילב טעוװ יצ ? ןייגרעד

 טימ ?טנגעזעג , קיצרַאה ךיז ןבָאה רעטעברַאטימ יד ןוא םולבלעגניר

 -ייה םעד טימ ,וויכרַא-ָאטעג ןשידרערעטנוא ןטימ -- ?דניק רעייט. רעייז

 ."תבש-גנוע;, ןקיל

 ןשטנווװעג ,ייז טשטנעבעג סנטסַאק ןוא ןענַאק יד טשוקעג ןבָאה ייז

 ןסָאלפעג ןענייז ןגיוא ליפ ןופ .גנואיירפַאב רעד וצ זיב רעיודסיוא ןוא ןבעל

 .ןרעױט
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 לא יא
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 ןיא ןעמולבלעגניר ןופ רַאטערקעס רעד .ןפלָאהעגוצ טָאה לרוג רעד

 -גוזייוונָא ענייז טיול .טעװעטַארעג ךיז טָאה ,רעסַאװו שרעה -- "תבשיגנוע

 תוברוח יד רעטנוא ןרָאװעג ןבָארגעגסױא 1946 רעבמעטּפעס ןיא זיא ןעג

 ."תבש-גנוע, ןופ לייט רעטשרע רעד (2 ,68 יקּפילָאװָאנ ףיוא זױה-ָאטעג ןופ

 ַא ףיוא ,זיוה ןבלעז ןיא ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא זיא 1950 רעבמעצעד ןיא

 ,ויכרַא-ָאטעג ןופ לייט עטייווצ יד ,טרָא טייווצ

 -ָאטעג ןופ רעלעק ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא סָאװ ,לייט רעטירד רעד

 ןענופעגּפָא ןרָאװעג טשינ טנייה זיב זיא ,26 יקסרעיָאטנעיוװש ףיוא זיוה

 קנעדנָא םעד ןרעַאב וצ טּפָא ןעמוקעגסיוא רימ זיא קירוצ ןרָאי טימ

 לאונמע ,רעפמעק ןוא רעריטרַאמ ,רעקירָאטסיה ןשידיי ,ןשיאָארעה ןופ

 עכעלטע ןופ ןטנעדוטס רַאפ ךיא געלפ געט-ץרעמ יד ןיא .םולבלעגניר

 ,ףמַאק ןוא קרעװ ,ןבעל ןייז ןגעוו ןגַארטרָאפ ןטלַאה ,ןלוש-ךיוה רעװעשרַאװ

 ןשירָאטסיה ןשידיי ןיא ןטנעדוטס יד טימ קעװַא ךיא ןיב םעד ךָאנ

 רעד ףיוא (3 ,79 סַאג-יקסוועשטרעיווש רעד ףיוא ,עשרַאװ ןיא טוטיטסניא

 ףמַאק ןייז ,ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טעמדיוװעג ,גנולעטשסיוא רעליבַאטס

 -ךלימ ענענופעגּפָא טרָאד ךיז ןעניפעג ןטַאנָאּפסקע יד ןשיװצ ,םוקמוא ןוא

 רעביא ,"תבש-גנוע; ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןעוועג ןענייז'ס עכלעוו ןיא ןענַאק

 -לעגניר לאנמע -- רעריפנָא ןוא רעדנירג ןייז ןופ דליב סָאד טגנעה ייז

 ,םולב

 ןיימ ןייז ,קנעדנָא ןקיטכיל ןייז טעמדיוועג רעטרעוו יד טנייה ןלָאז

 ןטסערג ןופ רעבײרשַאב ןשידלעה ןוא ןכיירטסייג ןרַאפ גנורעַאב עקילייה

 ,ךעלברעטשמוא; ןייז רַאפ ,ףמַאק ןוא גנופַאש ןייז רַאפ ,םוקמוא ןשידיי

 םעד ,ויכרַא-ָאטעג ןשידרערעטנוא םעד -- קרעװ ךעלשטנעמ ,לַאנָאיצַאנ

 ."תבשיגנוע,

 .לש-סקלָאפ עשידיי ַא טרָאד ןעוועג גירק ןזיב (2

 ײַָאלט ףױא עגָאגַאניס רעד ןופ לייט ַא ןעוועג סָאד זיא 1939 זיב 63

 .5 סַאג-עקצַאמ
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 ָאטעג ןופ דנַאטשרעדיװ רעקיטסייג רעד
 "םיבתכ,, סמולבלעגניר טול

 -ָאטסיה ךרוד זיולב טשינ טשרָאפעג טרעוו דנַאטשרעדיװ ןינע רעד

 דעפטנע ןַא ןכוז ייז .ןגָאלָאכיסּפ ןופ טַאטשרַאװ ןפיוא ךיוא זיא רע ,רעקיר

 -ָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ עיצקַאער יד ןעוועג זיא עכלעוו : עגַארפ רעד ףיוא

 ןעמוק לַאפ םעד ןיא ? דיסָאנעג ןשיצַאנ ןופ קילבנָא ןיא ןוויטקעלָאק עלָאנ

 ענעדישרַאפ ץָארט .רעדנעל עטריּפוקָא עלַא ןיא ןדיי טרָא ןטשרע ןפיוא

 עלַא ןענייז ,ןענעמָאנעפ עשיכיסּפ וצ גנַאגוצ ןופ םינפוא ןוא ןעגנוטכיר

 ,קלָאפ ַא ןופ חוכ-דנַאטשרעדיװ ןופ עירעטירק יד זַא ,קימיטשנייא ןגָאלָאכיסּפ

 רעקיטסייג ןוא רעשילַארָאמ רעד ןופ סיורג יד םעלַא רַאפ זיא עּפורג ,הדע

 .סעיצַאוטיס עשיטירק ןיא טײקיטפַאהדנַאטש
 -תכ; סמולבלעגניר זדנוא ןביג עגַארפ רעד ןיא לַאירעטָאמ ןקיזיר ַא

 .?ָאטעג ןופ םיב

 טגנערב "תבש גנוע; ןופ רעריפנָא ןוא רעדנירג רערַאדנעגעל רעד

 ןדיי עשילױוּפ יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןשיָארעה ןופ ןטקַאפ רעטנזיוט זדנוא

 ַא רעטנוא .םוקמוא ףיוא ,רעדרעמ-רעקלעפ עשיצַאנ יד ךרוד עטּפשמרַאפ

 -טּפיוה יד ווו ,לגומש-ָאטעג רעטריזינַאגרָא-טוג ַא ןָא טייג ןליוק ןופ לגָאה

 "נירּפש ,ןטָארד עקיכעטש ךרוד ןכירק ייז .רעדניק םעלַא רַאפ ןענייז ןדלעה

 ןעגנערב ןוא ןלענוט עשידרערעטנוא ךרוד ךיז ןענעבנג ,ןרעומ ןופ ןעג

 עקידנרעגנוה יד רַאפ ןייּפש ,לפָאטרַאק ,טיורב טייז רעשירַא רעד ןופ

 עשידיי רעטרעדנוה , :יײז ןגעוו טביירש םולבלעגניר .עטייוו ןוא ןטנעָאנ

 -ירַא ךיז ידכ ,ןרעױטיגנַאגסױרַא יד טרעגַאלַאב זיײװנסַאמ ןבָאה רעדניק

 ןוא רעכעל ךרוד ןייגכרוד ןגעלפ ייז .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעמוקרעב

 ןדָאלַאב ,גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ןייגכרוד ןגעלפ ייז .ןטױלּפ רעדָא ,ןרעיומ

 ןײלַא ייז יו רעמ ןגיווועג לָאמטּפָא טָאה סָאװ ,הרוחס טימ

 -נייוועגרעסיוא ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה רעלגומש-רעדניק יד
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 לָאמנייא טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,טייקטסיירד רעשיטסַאטנַאפ שממ ,רעכעל

 ",ָאטעג ןופ ןטקנופ-סגנַאגסױרַא יד ייב טרעדנוװַאב

 טָאה שטנעמ ַא ףיוא טיורב ןופ לייטוצ רעד ןעוו ןעגנוגנידַאב ןיא |

 טקעדעג טָאה גנוזיײּפשַאב עלעיציפָא יד ןעוו ,גָאט ַא םַארג 180 ןפָארטַאב

 ןעוועג לגומש רעד זיא ,ןשינעפרעדַאב עשינַאגרָא יד ןופ טנעצָארּפ 10 רָאנ

 יד ןופ רענייא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רָאט ןעמ לייוו ,גנוטער ןופ לַאװק רעד

 יד ןופ ?עצרעמסוַא רעלַאטָאט , ןופ ןַאלּפ-יצַאנ ןשינַאלווייט ןופ ןטקנוּפ

 בילוצ .,ָאטעג ןיא עטכַאמרַאפ יד ןרעגנוהסיוא ןגעוו טדערעג ןפָא טָאה ,ןדיי

 .ןרָאװעג ןפַאשעג ַאטעג סָאד ךָאד זיא ךיוא םעד

 -טיוט םעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןופ ןפוא ןַא ןרָאװעג זיא לגומש רעד

 עשיליוּפ יד טָאה ךיוא רַאפרעד .רעגנוה ךרוד רעדרעמ יד ןופ ףירגנָא

 רעכלעוו ,לגומש םעד טציטשעג ,עשיטַארקָאמעד יד םעלַא רַאפ ,דרערעטנוא

 טָאה ךיוא רַאפרעד .טנַאּפוקָא ןופ קיטילָאּפ-סגנורענרעד יד טציירקעג טָאה

 -רָאפ (1 ןָאסנערעב ןָאעל ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ טַאקָאװדַא רעטמירַאב רעד

 ןשידיי ןטנַאקַאבמוא םעד לָאמקנעד ַא גירק ןכָאנ ןלעטשוצפיוא טגיילעג

 ,טיוט-רעגנוה ןשיצַאנ ןופ רעטער םעד ,רעלגומש

 "טנַאה עשידיי רעטרעדנוה ןופ ןלַאפנייא יד טרעדנוװַאב םולבלעגניר

 ,ןלַאירעטַאמ ,ןפָאטש-יור ןפַאש םייב תוכאלמ-ילעב ןוא רעטעברַא ,רעקרעוו

 עיינ ,ןגייוצ-עירטסודניא עיינ ןריזינַאגרָא וצ ידכ ,םירישכמ-סטעברַא

 ןענידרַאפ ןופ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג לייוורעד ןבָאה סָאװ ,ןטַאטשרַאװ

 ,ןבעל ןשיטניה ןפיוא

 עכעלשטנעממוא ןופ קילבנָא ןיא ,ןעגנוגנידַאב-ָאטעג עמַאזיורג יד ןיא

 -ַאטשעגּפָא טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא זיא ,םוקמוא-ןסַאמ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ

 -רוטלוק עשימַאניד ַא ףיוא טמוק'ס סָאװ ,זיולב טשינ .ןבעל-רוטלוק סָאד ןענ

 טריפ ךיז רַאפ ?טעטימָאק-זיוה, רעדעי רָאנ (2 "רָאקיא, עיצַאזינַאגרָא

 ,טייקיטעט-רוטלוק רעקיסעמנַאלּפ ַא טימ ןָא

 "סור ןשירַאצ ןיא ךָאנ עטריטסערַא עשיטילָאּפ ןופ רעקידייטרַאפ (1

 ,דנַאל

 (עקניל) 39 םעד ךרוד טעדנירגעג ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיײי (2

 -לעגניר ,(זנוב ןופ ןירעוט עוויטקַאל ַאינָאס ַאקזדורגָאוװַאנ; ןַאגַאז רעוט

 ןעמַאר יד ןיא לַאגעלמוא טעברַאעג טָאה "רָאקיא רעד .ערעדנַא ןוא םולב

 .(ףליהניילַא רעלַאיצַאס רעשידיי) .*ַאסיי רעד ןופ
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 : "םיבתכ , יד ןיא םולבלעגניר םעד ןגעוו טביירש'ס סָאװ טָא

 "עדַאקַא ,ןדיי רעטנזיוט רַאפ ןענעדרָאנײא ןגעלפ ןטעטימָאק-זיוה יד,

 דובכל ןעגנומענרעטנוא עשירעלטסניק-שירַארעטיל .,ןעגנוזעלרָאפ ,סעימ

 "רָאקיא, רעד .רעקיסַאלק ערעזדנוא ערעדנַא ןוא ןעמכילע םולש ,ןעלעדנעמ

 -טסניק-שירַארעטיל טנדרָאעגנייא ,א"סיי ןופ ןינב םעד ןיא ,ךעלטנכעוו טָאה

 ."ןזערּפמיא עשירעל

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא ןענייז ,ָאטעג ןיא

 -עלמוא םעלַא רַאפ רעבָא ,ןלוש-גנַאפנָא עלַאגעל קיטעט ןעוועג רערעל ןוא

 ץיּפש ןיא ,רַאנימעס-רערעל ַא ךיוא ןעוועג זיא'ס .ןּפיט עלַא ןופ ןלוש עלַאג

 ןיא טוטיטסניא ןשיטסיַאדוי ןופ טנעצָאד ןקידהמחלמרַאפ ,ןייטש ר"ד טימ

 .עשרַאוו

 ,עשרַאװ ןיא ןלוש-וװָאכָארָאב יד ןופ רעטייל רעקידהמחלמרַאפ רעד

 םעד טימ ָאטעג ןיא ןָא טריפ ,רַאילָאמס ןתנ ןלושדָא"שיצ יד ןופ רערעל

 -רעדניק ןופ לטנַאמ:קעד ןרעטנוא טריפעג ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו ןשידיי

 "ןרעל עלַאגעלמוא טעברַאעג ןבָאה ןלוש עלַאגעלמוא יד רעסיוא .,ןכיק

 זױלב טשינ טיירגעג ןבָאה עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןטַאוירּפ ןופ ןטעלּפמָאק

 ןרָאסעּפָארּפ עקיאעפ יד .טעטיסרעווינוא םוצ ךיוא רָאנ ,ערוטַאמ רעד וצ

 -מיג רעװעשרַאװ עקידהמחלמרַאפ יד ןיא עיגָאלָאכיסּפ ןוא עיפָאזָאליפ ןופ

 -רעדניק, יד ןופ טעברַא רעד טימ ןָא טריפ ,ןיקרַאמ רתסא ר"ד ,סעיזַאנ

 ךיוא ןענייז "ןעלקניורעדניק , יד .טעטימָאק-זוה יד ייב "ןעלקניוו

 -נידַאב-ליורג יד ןופ טכורפ ַא ,וטפיוא רעשידיי רעשיגָאגַאדעּפ ַא ןעוועג

 טגַארטּפױאַאב ןבָאה ןטעטימָאק-זיוה יד .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעגנוג

 ערעל ןוא גנואיצרעד טימ ןעמענוצמורַא רעזייה ערעדנוזַאב ןופ טנגוי יד

 ןיא .לוש רעד רעסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדניק עשידיי רעטנזיוט

 ָאגַאדעּפ סלַא ,"ןעלקניוו-רעדניק; יד ןופ ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ ץיּפש

 .ןיקרַאמ רתסא ר"ד ןענַאטשעג זיא ןירעטײל-טּפיוה עשיג

 ןטלַאטשנַא:רעדניק עטפַאהרעטסומ קיטעט ךיוא ןענייז ָאטעג ןיא

 -רעדניק ַאזַא םענייא ןופ ץיּפש ןיא ."סָאטנעצ , םעד רעטנוא ןגיל סָאװ

 טימ ,קַאשטרָאק שונַאי ר"ד רעטמירַאב רעד ןענַאטשעג זיא טלַאטשנַא

 .ַאקסנישטליוו ַאינַאפעטס יורפ ,ףליהעג-טּפיוה ןייז

 ינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ עקידהמחלמרַאפ עלַא ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא
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 ןוא ןרושָארב ,ןעגנוטייצ ערעייז לַאגעלמוא ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז .סעיצַאז

 ,ןפורפיוא

 יד םולבלעגניר טגנערב דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג ןופ זייווַאב סלַא

 :"םיבתכ; יד ןיא ןענעייל רימ .רעביירש ןשידיי ןופ גנופַאש עטנענַאמרעּפ

 ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עכעלקערש יד ןיא זַא ,ןרעדנוװַאב וצ זיא סע,

 ןעוו ,טרעגנוהעגרעטנוא עילימַאפ ןייז טימ טָאה רעביירש רעשידיי רעד

 רעביירש רעשידיי רעד טָאה -- ןעוועג טשינ בוטש ןיא זיא ןליוק ןייק

 טיהעגפיוא ץלַא סָאד טלָאװ ןוא .ןבירשעג ךס ַא טָאה .,.סנייז ןָאטעג רעטייוו

 ."טייצ רעד ןופ טנעמוקָאד רעקיטכיוו ַא ,ןעוועג סָאד טלָאװ ,ןרָאװעג

 ןשידרערעטנוא םעד קנַאד ַא ןענייז ,ןזיוועגנָא ןיוש בָאה ךיא יו

 -עגמוא ליפ ןופ ןעגנופַאש זדנוא וצ ןעגנַאגרעד "תבש-גנוע; וויכרַא-ָאטעג

 ,טרעבליג המלש ,עלרעּפ עשוהי יװ ,ןטעָאּפ ןוא רעביירש עשידיי ענעמוק

 וװַאלסידַאלוװ ,ַאקצערַאי ַאװַאטאסוג ,(2טרעװַאזַאל .ַאקירנעה ,סיל ןמלק

 .ערעדנַא ליפ ןוא שטיווָאניליכ ןויצ-ןב ,(4 לעגנעלש

 ןוא רעשידיי רעד ןיא סרעטַאעט קיטעט ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא

 טליּפשעג טָאה ,ןלַארעמַאק םעד ןיא ,ייז ןופ םענייא ןיא .ךַארּפש רעשילױוּפ

 לַאכימ -- םליפ ןשיליױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןופ טסיטרַא רעטמירַאב רעד

 ,גָאטרעיײפ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא סנעמעוו ,שטינז

 עטמירַאב יד ןופ טריפעגנָא ןרָאכ-רעדניק ןעוװעג ןענייז ָאטעג ןיא

 טכעלטלעוו עשידיי יד ןיא ןרָאכ-רעדניק יד ןופ רעטייל עקידהמחלמרַאפ

 .ערעדנַא ןוא ןײטשטַאלג רעדירב יד -- ןלוש

 ןופ רעטסעקרָא רעד יװ ,סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןעוועג ןענייז'ס

 ,ןַאמלופ ןועמש ךרוד טריפעגנָא ערעּפָא רעװעשרַאװ רעקידהמחלמרַאפ רעד

 ןסַאג ןוא ףייה יד ןיא טליּפשעג ןבָאה סרעטסעקרָא יד ןופ ליפ

 ןייז ןיא ָאטעג ןופ דנַאטשרעדיװ ןשילַארָאמ םעד טעז םולבלעגניר

 ,לױמ וצ ליומ ןופ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,רָאמוה-ָאטעג ןשיפיצעּפס

 ,טייקרעטייה ןוא גנונעפָאה קידנקעוו

 ו"א ,דניק-רעלגומש םעד טעמדיוועג ,דיל ןטמירַאב ןופ ןירבחמ 6

 .(רעלגומּוע ילַאמ) "רעלגומש רעניילק;

 רעד, ,"ןכַאז ,ןכַאז, ,"קַאטַארטנַאק; דיל ןטמירַאב ןופ רבחמ 4

 (נילוּפ ןיא ןבירשעג רעדיל ענייז .ערעדנַא ליפ ןוא "טָאג טימ לכה-ךס

 .ָאטעג ןיא רעלוּפָאּפ ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג ןענייז
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 ןענעייל רימ .םיא ןופ טקיביײארַאפ לסיב ַא זיא "םיבתכ , יד ןיא

 : טרָאד

 יד ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע .ןענָאעלָאּפַאנ ןכַאמכָאנ ליוו רעלטיה;

 ביוהנָא םייב ךיז טָאה ןָאעלָאּפַאנ .ינוי ןט-22 םעד דנַאלסרור ןגעק המחלמ

 טעדנוװרַאפ ןופ לַאפ ןיא ,דמעה טיור ַא ןָאטעגנָא עינַאּפמַאק רעד ןופ

 ...?סעקטַאג עניורב רָאּפ ַא ןָאטעגנָא טָאה רעלטיה ,ןרעוו

 םיא ןעמ טָאה ףוס םוצ .ָאּפַאטשעג ןיא ןגָאלשעג דיי ַא טָאה ןעמ,

 הבושת ןייז .ןגיז טעוו'ס רעוו ,ןגָאז טעוו רע ביוא ,ןעײרפַאב וצ טגָאזעגוצ

 טָאה ןעמ ."דיי רעד, ?ןליּפשרַאפ טעװ רע .?עסכַא , יד; :ןעוועג זיא

 םיא ןוא ןפָאלעגכָאנ םיא זיא ןריציפָא יד ןופ רענייא .טײרפַאב םיא

 ,הבושת ןייז טימ טַאהעג ןעניז ןיא טָאה רע סָאװ טגערפעג שירעדורבטוג

 ,עקירעמַא -- שטייט רעד ןזיא ?עסכַא יד, :טרעפטנעעג טָאה דיי רעד

 :עילַאטיא -- שטייט רעד זיא --- "דיא , ,דנַאלגנע ,דנַאלסור-טעיװָאס ,עניכ

 | ,"דנַאלשטייד ,ןַאּפַאי

 ןדיי עטּפשמרַאפ-טיוט םוצ יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעקיטסייג רעד

 -עג ןבָאה ייז עכלעוו ,רוטַארעטיל רעד ןיא טקורדעגסיוא ךיוא ךיז טָאה

 טלעוו יד טעוװ המחלמ רעד ךָאנ; : םעד ןגעוו טביירש םולבלעגניר .טנעייל

 ןשטנעמ יד טכַארטעג ןבָאה סָאװ :ןגערפ ןוא ןריסערעטניא קרַאטש ךיז

 טשינ ייז טעװ ,טיוט רעד זַא ,טסווועג ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 םוצ טּפשמרַאפ ןענייז רימ םגה זַא ,ןרעװ טגָאזעג געמ'ס ? ןדיימסיוא

 רעזדנוא ןוא ,ףוצרּפ ןכעלשטנעמ םעד ןריולרַאפ טשינ ךָאד רימ ןבָאה טיוט

 -:יא רענעייל רעשידיי רעטסנרע רעד .המחלמ רעד רַאפ יו ,טעברַא חומ

 יד טנעײל ןעמ .רוטַארעטילהמחלמ רעד טימ קרַאטש ךיז טריסערעט

 רעקידרעירפ רעד ןופ ןענַאמָאר (5 ,שזדרָאשזד דיִאל ןופ ןרַאומעמ

 עכלעוו ןיא ,ךעלטעלב יד ןופ האנה טָאה ןעמ .,לגידיא המחלמ-טלעוו

 טנעייל ןעמ ..ןשטייד יד ןופ הלּפמ יד ,1918 רָאי סָאד ןבירשַאב טרעוו'ס

 ןיא רעירַאטנעמַאלרַאּפ עשישטייד יד ןופ עמַאנפיוא יד האנה סיורג טימ

 ליפ ,רעיינ ַא ןרעװ ןפַאשעג טעווס יװ ,ןיוש טעז ןעמ ןוא (6 ןעיּפמַאק

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ ןיא דנַאלגנע ןופ רעימערפ 5

 .המחלמ

 -ןוא ןשטייד יד ןבָאה ,גוצ ןטמירַאב ןיא ,ןעיּפמָאק לדלעוו ןיא 6

 .עיצַאלוטיּפַאק יד 1918 ןיא ןבירשעגרעט
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 ןגעו ךעלטעלב יד סערעטניא טימ טנעייל ןעמ ...ןעיּפמָאק רערעקרַאטש

 -ַארט ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,עווקסָאמ ףיוא שרַאמ סנָאעלָאּפַאנ

 ךיוא לָאמ סָאד ךיז טעװ עטכישעג יד זַא ,טפָאה ןעמ ןוא הלּפמ רעשיג

 "קינומש-חמיג םעד ןופ הלּפמ רעד טימ ןקידנע ךיז ןוא ןרזחרעביא

 ןעמענ וצ טייקכעלגעמ יד קידנבָאה טשינ :טרָאװ ןייא טימ , .(ןרעלטיה)

 .?עיזַאטנַאפ רעד ןיא סע ןעמ טכוז ,טייקכעלקריוו רעד ןיא אנוש םייב המקנ

 סָאװ עיציזָאּפ-ספמַאק רעקיטכיוו רעד ןגעוו ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא

 .""תבש-גנוע; וװיכרַא-ָאטעג רעשידרערעטנוא רעד ןעוועג זיא

 :םולבלעגניר םעד ןגעוו טביירש'ס סָאװ טָא

 .תוחילש עשירָאטסיה עסיורג ַא טליפרעד טָאה עפורג-ש"ע יד,

 הכוז טצוװ סע רעוו -- ןבעל ןביילב זדנוא ןופ טעוו'ס רעוו טשינ סייוו ךיא

 רעבָא זיא סנייא .,ןלַאירעטַאמ עטלמַאזעג יד ןטעברַאַאב וצ לרוגב ןייז

 רימ .טליפרעד רימ ןבָאה טכילפ רעזדנוא :רָאלק ןעמעלַא זדנוא רַאפ

 ןבָאה רימ ..טכירגרעד סרעזדנוא ןוא תועינמ עלַא ןעמוקעגייב ןענייז

 ןשינָאלווייט ןייז טקעלּפטנַא ןבָאה רימ .ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןבעגעג אנוש םעד

 טלָאװעג טָאה רע ןכלעוו ,םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ןטכינרַאפ וצ ןַאלּפ

 ."הקיתשב ןריפסיוא

 לא א
:2 

 "רַאפ טױט םוצ ןופ ןבעל"רוטלוק ןקידנעײטשּפָא-טשינ םעד ןיאי

 ןיא ,טעברַא-רוטלוק רעד ןופ ןעמרָאפ עלַא ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןטּפשמ

 טָאה ,ןרעגַאל טױט יד ןיא ןוליפַא ןוא םונהיג-יצַאנ ןשירבַאקַאמ םעד

 רעד רַאפ אנוש ןטימ ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ םעד ןעזעג םולבלעגניר

 .עדריוו רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעכעלשטנעמ

 -ָארעה ןופ רעטרעוװ עטצעל יד ךיוא ןעגנילק לָארַאּפ-ספמַאק ַא יו

 ,טכירַאב ןעמייהעג ןיא ָאטעג ןופ עטקישעגסױרַא ,רעקירָאטסיה ןשיא

 טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ןענייז רימ זַא ,ןסיוו טייז, :1944 ץרעמ ןט-1 םעד

 ןוא רוטלוק ןופ ןָאפ יד .רוטלוק רעזדנוא ןופ ןלַאעדיא יד יירטעג ןעוועג

 ."טיוט ןזיב טנעה יד ןיא ןטלַאהעג רימ ןבָאה םזירַאברַאב ןגעק ףמַאק ןופ
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 עיגעטַארטס-רקש רעשיצַאנ רעד ןופ גנוקריווסיוא יד

 טשינ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיירַא טייג םולבלעגניר לאונמע

 ןטסמַאזירג ןופ רעריטרַאמ-:רעקירָאטסיה רעטסשיגַארט רעד סלַא זיולב

 רעוט-דנַאטשרעדיװ רעוויטקַא סלַא ךיוא רָאנ ,םוקמוא ןוא ןברוח ןשידיי

 ןלַארטנעצ םוצ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טרעהעג טָאה רע .רעפמעק ןוא

 ןוא דילגטימ ןעוועג זיא רע .דרערעטנוא רעשיטילָאּפ רעד ןופ וויטקַא

 סָאװ ,קָאלב ןשיטסישַאפיטנַא ןופ ןטנַאטילימ עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא

 שינעדנעטשרַאפ ַא ןופ טַאטלוזער סלַא ,1942 ץרעמ ןיא ןענַאטשטנַא זיא

 ילעוּפ, עטכער ןוא עקניל ,"ריעצה רמושה, ,(ןטסינומָאק) .ריּפ.ּפ ןשיווצ

 ."ץולחה , ןוא "רורד; ,"ןויצ

 .ביָא.שז ןופ טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןיא קיטעט זיא םולבלעגניר

 עוויטַאריּפסנָאק ןופ רָאטקַאדערטימ זיא רע ,(עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי)

 -ָאמ ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא טמענ רע .ןעניטעלויב ,ןפורפיוא ,סעבַאגסיוא

 ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק םוצ ָאטעג ןופ רעניווונייא עלַא ןריזיליב

 זיא רע ןכלעוו רַאפ ,ןשטיװעלינַא יכדרמ טימ טעדניײרפַאב טנעָאנ

 -נָאק ןליבַאטס ןיא ךיוא רע טייטש ,רעזייווגעוו ןוא רערעל רעקיטסייג ַא

 אנכש יװ ,סנַאטסיזער-ָאטעג רעד ןופ רעוט עקיטכיוו ערעדנַא טימ טקַאט

 -בַאטש ןופ דילגטימ) ,יקסנילרעב שרעה ,(צ"ּפ עקניל ןופ רעריפ) ןַאגַאס

 ןַאלּפַאק ףסוי, ןַאמרעב ףלָאדַא ,(עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ

 ןשיטסישַאפיטנַא ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןוא ,ריעצה רמושה ןופ רעוט)

 .ערעדנַא ןוא (קָאלב

 -רעדיוו ןטנּפָאװַאב ןגעוו זילַאנַא סמולבלעגניר זיא ךיוא רַאפרעד

 םיא טָאה סע .רעשיטערָאעט ַא זיולב טשינ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש

 -לייטנָא רעטקעריד ַא קיטייצכיילג רעבָא ,רעטנרעלעג ַא טריפעגכרודַא

 קלָאפ ןשידיי ןופ אנוש ןשירבַאקַאמ ןטימ לגנַארעג ןשיָארעה ןיא רעמענ

 .רעקלעפ עלַא ןוא
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 ןיא ,סנַאטסיד טייצ ַא ךָאנ טשינ טכַאמעג רע טָאה גנוצַאשּפָא יד

 ןיא טפיטרַאפ ,טעניבַאק-סטעברַא ןכעלטפַאשנסיו ןופ טייקליטש רעד

 רעד ףיוא ,טונימ רעסייה רעד ףיוא רָאנ ,רעכיב ןוא ןטנעמוקָאד ,םירוקמ

 -ָאטעג עקידנענערב ןופ ןעמַאלפ טימ ענעטכױלַאב ,עדַאקירַאב-ספמַאק

 סעמַאמ ,"ןעלקַאפ עקידעבעל ,, ןעגנורּפשעג ןענייזס עכלעוו ןופ ,רעזייה

 ,סמערָא יד ןיא רעדניק טימ

 ףרַאד ,ןביולג טימ ךיוא רָאנ דובכה-תארי ןקילייה טימ זיולב טשינ

 ."ָאטעג ןופ םיבתכ; ענייז ןופ לייט םעד וצ ןייגוצ רַאפרעד ןעמ

 יױלב טשינ ןטקַאפ ןוא רעדליב זדנוא טגנערב םולבלעגניר לייוו

 -טיור רעד טימ ,םעלַא רַאפ ,רָאנ ,טכיל ןכעלטפַאשנסיװ טימ ענעטכױלַאב

 "ךיור ןוא הפירש-םוניהג רעד ןופ ,למיהי-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ טייק

 .רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןעמוקעגמוא ןענייז'ס עכלעוו ןיא ןליונק

 לא לא
 יא

 "יזיר, : רימ ןענעייל 1943 לירּפַא ןט-22 ןופ טַאקינומָאק- .ב.ָא.שז ןיא

 -ַאנ ,עװָאלָאװ ,עקסרעיָאטנעיוװש ןסַאג יד ןעמונעגמורַא ןבָאה תופירש עק

 טימ רעזייה יד ןסָאשַאב טָאה עירעליטרַא עשישטייד יד .ףָאהנעמַאז ,יקוועל

 ,ָאטעג ןצנַאג ןרעביא סנקלָאװ-ךיור עקיזיר .סעבמָאב-גנורעטשעצ ןוא-דניצ

 ןוא ןעיורפ רעטנזיוט טייהרעקידעבעל ןענערב רעזייה יד ןיא .טנערב ץלַא

 ןיא .ןפור-ספליה עקידנסיײר-ץרַאה ךיז ןגָארט ןעמַאלפ יד ןופ ,רעדניק

 .ןעלקַאפ עקידעבעלפ ןזיװַאב ךיז ןבָאה רעטצנעפ ליפ

 "יוקיל רעד ,רעדרעמ-ןסַאמ יד ןופ ץיּפש ןיא ,ןוילת-טּפיוה רעד

 -רָאּפַאר ,ּפָארטס ןעגרוי לַארענעג-.ס.ס רעד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רָאטַאד

 ןעמונעגמורַאפ :"רעריפ ןכעלברעטשמוא  םעד ,גָאט ןבלעז םעד טריט

 ,רעטצנעפ יד ןופ ,תוחּפשמ עצנַאג ,זײװנסַאמ ןדיי יד ןעגנירּפש ןעמַאלפ טימ

 -ימַאב ןעמונעגרעטנוא ןבָאה רימ .רעכעלייל ףיוא ּפָארַא ךיז ןזָאל רעדָא

 ."ןרעוו טרידיווקיל ךיילג ןלָאז ערעדנַא יד ייס ,ענייא ייס זַא ,ןעגנוא

 ַא ,טנעמוקָאד ַא ןרָאװעג טגיילעגייב זיא סעצָארּפ רעגרעבנרינ ןפיוא

 םוצ ,ףּפמוטש -- ײצילָאּפ-יצַאנ רעד ןופ רָאיַאמ-לַארענעג ןופ טכירַאב

 רעװעשרַאװ ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןגעװו ,רעלמיה ךירנייה ,ןוילת-טּפיוה

 :ערעדנַא ןשיוװצ טרָאד ןענעייל רימ. ָאטעג

 ײצילָאּפ ,ןטַאדלָאס-.ס.ס יד ןבָאה ,קיטומ ןוא קידיירפ ,גנַאזעג טימ...

1235 



 עטעדנווװרַאפ ,ןדיי עקידנענערב ךָאנ ,עקידנכירק וצ ןסָאשעג ןרעּפַאס ןוא

 ךיז ןבָאה ייז ןופ רעטנזיוט ..ןעמַאלפ ןיא רעזייה יד ןופ ןעגנירּפש ןכָאנ

 ןלױפַאב בָאה ךיא .טרעמַאיעג טרָאד ןופ ןוא ןסולפּפָא-רעסַאװ יד ןיא ןטלַאהַאב

 ןעמונעג ןדיי יד ןבָאה ןַאד .םעטסיס-עיצַאזילַאנַאק ןצנַאג םעד ןסיירפיוא

 זיב ןסָאשעגסיױא ייז ןבָאה ןשטנעמ עניימ ןוא ןעגנירּפשסױרַא זיײװנסַאמ

 עטסנעש יד ייברעד ןזיװעגסױרַא ןבָאה יײצילָאּפ ןוא .ס.ס יד .םענייא

 ןוא טייקגנערטש עזָאלטכיזקיר -- טסייג-ספמַאק ןשיטַאדלָאס ןופ ןכירטש

 ."טײקמַאזיורג

 "וװַארב , יד טקיבייארַאפ ךיוא טָאה ףּפמוטש רָאיַאמ-לַארענעג רעד

 -שירבַאקַאמ יד ןופ סָאטָאפ רעטרעדנוה ןיא "ןדלעה-.ס .ס; יד ןופ ?טייק

 ,סענעצס עשיאעטנַאד

 רעגרעבנרינ ןפיוא ןזיוועג ייז ןעמ טָאה םליפ ןלעיצעּפס ַא ןיא

 -סערָאק ןייז ןיא טריטָאנרַאפ טָאה טסילַאנרושז רעשיגעװרָאנ ַא .סעצָארּפ

 -טימ לָאז ןדי עכעלקילגמוא יד ןופ טולב סַאד ןעוו :ץנעדנָאּפ

 -יר ַא ןענַאטשטנַא טלַאװ ,דרע רעד ןופ ןצירּפשסױרַא לָאמַא

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןטלַאװ סע רעכלעװ ןיא ערעיזַא עקיז

 -סגנוקידלושַאב רעד ףיוא ןציז סָאװ ,ןפרוווסיוא יד זיולב טשינ

 ןשינַאלװײט םעד ןיא עקידלוש רעטרעדנוה ךיוא רַאנ ,קנַאב

 "קרעװ

 לאונמע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ םַאלפ-רעייפ ןסיורג םעד ןיא

 ןטנפָאװַאב ןגעוו ןעקנַאדעג ענייז טלעו רעד רַאפ טקיביײיארַאפ םולבלעגניר

 רעשידיי ןופ עירָאטַארָא עכעלברעטשמוא ןַא -- דנַאטשרעדיװ ןשידיי

 ןגעק טקַא-סגנוקידלושַאב רעמַאזיורג ַא ,םזיאָארעה ןוא עיגָאלָאריטרַאמ

 ,םזישַאפ םעניורב

 סנַאטסיזערדָאטעג רעטנּפָאװַאב רעד רעביא זילַאנַא ןייז ןָא טביוה רע

 רעטנזױט רעטרעדנוה ןבָאה סָאװרַאפ :עגַארּפ רעלופקיטייו רעד טימ

 טָאה סָאװרַאפ ?טיוט םוצ דנַאטשרעדיװ ןשיזיפ ןָא ןריפ ךיז טזָאלעג ןדיי

 ,טריזינַאגרָא ,קיאור ױזַא רעדרעמ-רעקלעפ עשיצַאנ יד ןבעגעגנייא ךיז

 ?עקנילבערט ןייק םוקמוא ףיוא ןדיי רעװעשרַאװ טנזיוט 200 ןריפוצסיורַא

 ןט-13 ןזיב ילוי ןט-22 ןופ ,טינשּפָא-טייצ ןצרוק ַאזַא ןיא ןוא ! טנזיוט 0

 ,1942 רעבמעטּפעס

 םעד ןופ תוביס-טּפױוה יד טעז רע .טרעפטנע םולבלעגניר ןוא
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 ,ןלעניגירָא ןיא ,טיוט ןופ סמערָא יד ןיא רעדירב ענייז ןופ "שרַאמ ןקיאור,

 .רקש ןיא -- ןפָאװ-עידיפרעּפ ,ןשיצַאנ ןטיירגעגוצ-זיצערּפ

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןגָאלָאיב ,ןרטַאיכיסּפ ,ןגָאלָאכיסּפ עשירעלטיה יד

 "כרודַא ןפלעה וצ םיא ידכ, ,"רעריפ ןסיורג, ןופ טסניד םוצ ךיז טלעטש

 (גנוקיליטרַאפ) "עצרעמסוַאק רעלַאטָאט ןופ עיסימ עשירָאטסיה יד ןריפ

 -לַאטעד ןוא טייקכעלטקניּפ רעשישטייד טימ ןבָאה ,"םוטנעדויטלעוו ןָאפ

 -כַאװ יד ןפעלשנייא יונעג לָאז רע ,םויּפָא-רקש םעד טעברַאעגסיוא טייק

 .תונברק יד ןופ טײקמַאז

 רעכעלשטנעמ רעד ןיא טכַאמ עטריזיליויצ םוש ןײק

 ַאזַא ןיא ,טעדנעװעגנָא טשינ טציא ןיב ךַאנ טָאה עטכישעג

 סלַא עיגעטארטס-רקש יד ,עידיפרעּפ אזַא טימ ןוא בַאטשסַאמ

 ןענַאילימ רַאפ ןפַאװ-טיוט

 -רעדנוה טימ ןזיװַאב ןרָאװעג סָאד זיא סעצָארּפ רעגרעבנערינ ןפיוא

 רענַאקירעמַא רעד .םילודג עשיצַאנ ןופ עטעמתחעג ,ןטנעמוקָאד רעט

 רעשילגנע רעד ןוא ָאקנעדור רעשיטעיווָאס רעד ,ןָאסקעשזד רָארוקָארּפ

 -ערּפ-סכייר ןייז ,"רעריפ, ןופ סעיצקורטסניא טריטיצ ןבָאה ,סָארקוָאש

 "עדנַאנַאּפָארּפ םעד ,ּפָארטנעביר רעטסינימ-ןרעסיוא ןייז ,גנירעג רעימ

 ,ךירדייה יו ,ףלעװ עכלעזַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,סלעבעג רעטסינימ

 -רַאפ ןיא ןפָאלב וצ ױזַא יװ ,ןַאמכיײא ,רענורבנעטלַאק ,רעלימ ,רעלמיה

 ףשינעעשעג ענעדישרַאפ ייב ןוא סליצַאוטיס ענעדיש

 ןיא ,גנירעג טרעכיזרַאפ עיקַאװָאלסָאכעשט ףיוא ףירגנָא םעד ברע

 קיאור טנעק ריא, :קלָאפ עשיכעשט סָאד ,עיצידואדָאידַאר עלעיצעּפס ַא

 ףיוא ךייא ביג ךיא .דרע רעייא ןופ ןַאּפש ןייק טשינ ןליוו רימ ,ןפָאלש

 ."ךייר ןשישטייד ןופ רעימערּפ ןופ טרָאװ-ןרע סָאד םעד

 ןריפוצכרודַא לעפַאב םעד "רעריפ, רעד טיג רעטעּפש געט  ייווצ

 -עשט ןיא ןײרַא ןעגנירד סעדרָאה עשיצַאנ יד ןוא (1 ןַאלּפ םענירג םעד

 .עיקַאװָאלסָאכ

 עקיטולב עדעי ,דנַאל ַא ףױא לַאפנַא רעדעי טָאה סיצַאנ יד יב (1

 רעד .עמָאנ םענעטלַאהַאב ַא טסייה סָאד ,םינֲאטּפירק א טַאהעג ,עיצקַא

 רענירג;ג :ןסייהעג טָאה עיקַאװָאלסָאכעשט ןּפַאכרַאפ סָאד ןוא שרַאמניײרַא

 ."ןַאלּפ
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 ,טעטש ערעייז ןופ ןכעשט רעטנזיוט רעטרעדנוה קידנבײרטסױרַא

 ןגעק ןצישַאב םורַא ױזַא ,ייז ןליוו ייז זַא ,סעיטסעב עניורב יד ןרעכיזרַאפ

 ,אנוש ןופ ןפירגנָא-טפול

 רַאפ ,ץנעגילעטניא עשיליוּפ יד ןדרָאמסיוא ןופ עיצקַא עמַאזיורג יד

 טימ טניורקעג ןפרוווסיוא עשיצַאנ יד ןבָאה ,עטנרעלעג עשיליוּפ יד םעלַא

 ױזַא טגניז סָאװ ,לגיופ ַא .(2"לַאגיטכַאנ עיצקַא, : ןעמָאנ ןשיטַאמָאר ַא

 -רעוו ןשיצַאנ ןיא זיא עביל ןוא דלושמוא ןופ לָאבמיס ַא זיא סָאװ ,ןייש

 הטיחש רעקיטולב ַא וצ לעפַאב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ךוב-רעט

 ןשטנעמ עקידלושמוא רעביא

 טָאה וַאנעקריב-ץיוושיוא רעגַאל-ןטיוט ןטסמַאזיורג ןיא עטריפעג יד

 טײברַאא :רעױט-טּפױה ןיא גנַאגניא םייב טפירשפיוא ןַא ?טסירגַאב

 טכַאמעגוצ טָאה רעלטעצַאק ַא רענייא זַא ,רעביא טיג ןעמ .7! יירפ טכַאמ

 ,"! יירד ייווצ ,סנייא םוירָאטַאמערק םוצ; : ץַאז ןטמַארגעג ַא גנוזָאל רעד וצ

 טשינ ,טיובעג ןעוועג ןענייז סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמַאקיזַאג רעציוושיוא יד

 -רַאפ רעשיצַאנ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשינכעט עטסעיינ יד טול זיולב

 גנַאגנייא ןרַאפ ."קַאמשעג ןוא טרָאפמָאק; טימ ךיוא רָאנ ,ןישַאמ-סגנוטכינ

 -ץיצַאליטנעװ טימ ןטינשעגכרוד ,ןַאװיד-זָארג רענייש ַא ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןפרָאװעגנײרַא טָאה ןעמ עכלעוו ךרוד רעכעל עטריקסַאמרַאפ ,ןעגנונעפע

 .טונימ 10 ןיא טעטיוטעג ןבָאה סָאװ, ןלַאטשירק-ןָאלקיצ עמַאזיורג יד

 ןסיורג ַא ןיא טריפעגניירַא ןעמ טָאה "ןטנעיצַאּפ  ענעמוקעגנָא יד

 ןוא ןָאטעגסיױא ךיז ןבָאה ייז ןעוו .?בָארעדרַאג , : טירשפיוא ןַא טימ לַאז

 ןטיפוס יד ןופ .דָאב-סוסקול ַא ןעזרעד ייז ןבָאה לַאז ןקיבענרעד ןיא ןיירַא

 -רעסַאװ ןוא ןשוד ענעלַאטעמ עדנטכייל טקוקעגסױרַא ןבָאה טנעװ ןוא

 -רַאפ, ."!טייקנייר רַאפ גרָאז, :טגָאזעגנָא ןבָאה ןטפירשפיוא ןוא .ןרער

 "! ךוטנַאה ןַא ןוא ףייז ןעמענטימ טשינ סעג

 ןפָאלעג זיײװנסַאמ ןענייז ענעמוקעגנָא יד .קעװַא זיא טכַאדרַאפ רעדעי

 "ךעמיצדָאב , סָאד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא שיטעמרעה זיא ןַאד ."ןדָאב ךיז,

 ,רעכעלקערש רעד "ןסילפ; ןעמונעג טָאה רעסַאװ ןופ טרָא ןפיוא ןוא

 ,ב"ןָאלקיצ ,םס רעקידנקיטש

 -לוּפ עטמירַאב ןרָאוװעג טעדרָאמרעד ןענייז עיצקַא רעד תעב (2

 -רעביא ןוא רעביירשש רעטמירַאב רעד ,יקסנעלעשז יָאב יוװ ,עטנרעלעג עש

 .ערעדנַא ליפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעסיורג ,לעטרַאב .פָארּפ יו ,רעצעז
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 ןביירש וצ ןעגנוווצעג ןעמ טָאה ןרעגַאל-טיוט יד ןיא עטקישרַאפ יד

 -סטעברַא עטוג יד ןגעוו סָאטעג יד ןיא םיבורק ןוא עטנעָאנ יד וצ ,ווירב

 עכעלשטנעמ-ךיוה, ןוא דנַאטשוצ-טנוזעג ןטוג ,גנוזייּפשַאב ,ןעגנוגנידַאב

 ."רעבעג-סטעברַא , יד ןופ גנואיצַאב

 -ָאגַאװ-סוסקול ןיא ןעמ טָאה ןדיי עשידנעלַאה ,עשטייד ,עשיכעשט

 -עד-רעטַאעט ןופ טלעטשעגפיוא לעיצעּפס) סעיצַאטס-סוסקול ךרוד ,ןענ

 ."טיוט-סוסקול, םוצ טריפעג (סעיצַארָאק

 ןופ טנַאדנעמָאק רענעזעוועג רעד טָאה סעצָארּפ רעגרעבנערינ ןפיוא

 :טלעטשעגטסעפ ,סעה ףלָאדור רעגַאל-ןטיוט רעציוושיוא

 ןבָאה רימ .ןטיבעג ליפ ףיוא עקנילבערט ןגיטשעגרעביא ןבָאה רימ,

 ןיא ףיוא ,עמענפיוא טנָאקעג טָאה עכלעוו ,רעמַאקיזַאג ַא טיובעגסיוא

 ןבָאה טיבעג ןקיטכיוו ,ןרעדנַא ןַא ףיוא ךיוא ...ןשטנעמ טנזיוט יירד, לָאמ

 יד ןבָאה טרָאד .עקנילבערט יו ןעגנוכיירגרעד ערעסעב טַאהעג רימ

 ךיז רימ ןבָאה ץיוושיוא ןיא ,טיוט ףיוא ןעייג ייז זַא ,טסווועג תונברק

 ַא רעטנוא ךיז ןביג ייז זַא ,גנוגייצרעביא רעד ןיא ייז ןטלַאה וצ טימַאב

 ןיא טריפעגכרוד רימ ןבָאה עיצקַא-םוקמוא יד ...זיל ןגעק עיצקעפניזעד

 ?..שינמייהעג רעטולָאסבַא

 טימ שטנעמ ןדעי רַאפ טפַאהלקע ןוא קידנסױטשּפָא ,םַאזיורג יו

 זיא ,גנורעלקרעד רעטרעטיצ-ןביוא רעד ןופ טכיל ןיא ,לַארָאמ ןסיוועג ַא

 רעשילױּפ רעד ןופ ,טביירש סעה ףלָאדור סָאװ ,ווירת-סגנונעגעזעג רעד

 : טרָאד ןענעייל רימ .יורפ ןייז וצ (3 הסיפת

 רעשיטנַאגיג רעד ןופ גניר ַא ,קיניזטסווװַאבמוא ןרָאװעג ןיב ךיא,

 -רָאפסיױא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,טציא;, ...ןישַאמ-סגנוטכינרַאפ רעשטייד

 "יורג לייט רעטסערג רעד ןופ טסווװרעד ךיז ךיא בָאה סעצָארּפ ןוא גנוש

 .ןעמוקעגרָאפ ץיוושיוא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטײקשילַאיטסעב ןוא ןטײקמַאז

 ןלעפַאב עניימ ,טרַאנעגּפָא ךימ טָאה ןעמ יװ .ןביײרשַאב וצ ךעלגעמוא

 טָאה ,ןעמוקעגרָאפ (ץיוושיוא ןיא) טרָאד זיא סָאװ ,ץלַא ןוא טיירדרַאפ

 עקידלוש יד זַא ,ףָאה ךיא .לעפַאב ןיימ ףיוא טשרמולכ טריפעגכרודַא ןעמ

 ןופ ךיא :סָאד זיא שיגַארט יו .טייקיטכערעג יד ןדיימסיוא טשינ ןלעוו

 רע זיא 1947 ןיא .ןלױּפ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סעה ףלָאדר 6

 .טריטוקעזקע ןוא טױט םוצ טפשמרַאפ ןרָאוועג
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 וצ טיירג קידנעטש ןוא רעקיצרַאהטוג ַא ,שטנעמ רעדלימ ַא רוטַאנ רעד

 .(4"רעכערברַאפ רעטסערג רעד ןרָאװעג זיב ,ןטייווצ ַא ןפלעה

 רעד ןיא ןזייו ייז ,ןרַאטנעמָאק ןייק טשינ ןרעדָאפ רעטרעוו יד

 ,ףוס ןזיב ,עיגעטַארטס-רקש עקיצומש יד ,ףוצרּפ ןשהיח םעד סָאמ רעלופ

 ,םזישַאפ ןופ לַארָאמ-ןיק עקידשוּפיע יד

 לא א
 ט

 זַא ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה שטנעמ רעטריזיליוויצ רעכלעוו

 -.טיױױט ַא ןענייז "עטיול-רוטלוקע עשטייד יד ןופ "ןעגנורעכיזרַאפ , עלַא

 ?ןשטנעמ עקידלושמוא ןענָאילימ רַאפ עקטסַאּפ

 -ביוו יד זַא ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, יד ןיא ,ףיוא טזייוו םולבלעגניר

 טייהרעמ רעקיזיר רעד ןופ טײקוויסַאּפ רעגנַאל רעד ןופ הביס עטסקיט

 .רקש ןופ עיגעטַארטסייצַאנ יד ןעוועג זיא ןדיי רעװעשרַאוװ

 -רעביא רעד ןגעוו השעמ-אבב יד; : (2 דנַאב ,229 טייז) : טביירש רע

 ףיט יױזַא טָאה ,טַארנעדוי ןכרוד ןטלַאהעגרעטנוא ,חרזמ ףיוא גנולדיז

 -ַאמרעּפ יד תמחמ ,עטרעגנוהעגסיוא רעטנזיוט זַא ,ןדיי יד טגיוועגנייא

 ,ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז ןבָאה ,סעדַאקָאלב עטנענ

 ."חרזמ ןייק טעברַא ףיוא ןרָאּפ וצ ידכ

 ןופ גנוקריוו רעד ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה עכַאװש רָאנ טשינ ןוא

 ליפ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקרַאטש-שיזיפ ךיוא ,םס-רקש ןשיצַאנ

 .ןלעטשוצנגעק ךיז ןזיװַאב סעיצַאוטיס ערעווש

 ןעזעג ןגױא ענעגייא עניימ טימ בָאה ךיא, :טביירש םולבלעגניר

 -ָאטעג) טסניד-סגנונעדרָא רעשידיי רעד ןופ ןעגנילכַאװש עכעלטע יװ

 ןבָאה ,רענעמ-ס"'ס ןוא רעניארקוא ןופ גנוטײלגַאב רעד ןָא (יײצילָאּפ

 עטיירב טימ ,סעבמעד יו עקיזיר רעגערט עּפורג ַא גַאלשמוא םוצ טריפעג

 ןיא ןעוועג דשוח ןשטנעמ יד טָא ןטלָאװ ,לָאטש יװ ןלוקסומ ןוא סעציילּפ

 רענייא ,ןעוועג גונעג טלָאװ ,טיוט ףיוא ןעייג ייז זַא ,סָאמ רעטסנעלק רעד

 רעגַאל ץיוזשיוא ןופ טנַאדנעמָאק -- "סעה ףלָאדור ןופ תונורכז; (4

 | .171 טייז (שיליױּפ ןיאו 1956 עשרַאווװ
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 "עדרָא רעד ןופ טייל-הרבח יד ןוא רעגניפ ןטימ ןָאט ריר ַא לָאז ייז ןופ

 .(2 .ב 329 טייז) ?ןדניוװשרַאפ ןוא ןייז רקוע ןלָאז טסניד-סגנונ

 ןיא ףָאלב ןוא רקש םעד טלדנַאװרַאפ טָאה עיטסעב עשיצַאנ יד ,ָאי

 ןיא רעבָא ,רעקלעפ ןוא תוכולמ ,רעדנעל ןגעק ןפָאװ-טיוט ןשירבַאקַאמ ַא

 רעד ןופ גנוריפכרודַא רעד ייב ןדנָאװעגנָא םיא ייז ןבָאה בַאטשַאמ ןטסערג

 .קלָאפ ןשידיי ןופ עיצַאנימרעטסקע רעלַאטָאט
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 ןדיי עטּפשמרַאפ-טױט םוצ יד ןופ טקניטסניא-סנבעל רעד

 (ָאטעג ןופ יםיבתכ, סמולבלעגניר ןופ טכיל ןיא)

 זיצערּפ ןוא טיירב ױזַא טעדנעװעגנָא עיגעטַארטס-רקש עשיצַאנ יד

 -ןסַאר עצנַאג יד יװ ,ןטסעבמַא טזייווַאב ,קלָאפ ןשידיי םעד טימ ףמַאק ןיא

 -מוא , ןופ "ןערוועדעש; עשיטסישַאפ-ןיורב יד טימ ץיּפש ןיא ,עירָאעט

 דערפלַא רעקיטערָאעט-טּפיױה ןייז ןופ ,("ףמַאק ןיימ ,) "רעריפ ןכעלברעטש

 עקידנעיירש יד יװ ,("טרעדנוהרָאי ןטס-20 ןופ סָאטימ רעד;) גרעבנעזָאר

 ןיא) סלעבעג רעטסינימ-עדנַאגַאּפָארּפ ןטמירקעצ ןייז ןופ ןעלקיטרַא

 ןוא תועיבצ עקיצומש ןענייז ("ךייר סַאד , ןוא ?רעטכַאבָאַאב ןשיקלעפ;

 .ףָאלב

 -ןגיל יד בַאטשסַאמ ןכעלביולג טשינ ַא ןיא טעדנעװעגנָא טָאה ןעמ

 -- ןדיי ןענָאילימ ןופ טײקמַאזכַאװ יד ןרעפעלשוצנייא ידכ ,רוטַארַאּפַא

 ,"ןשטנעמרעביא, יד לייוו ? סָאװרַאפ ."םינדחּפ עקיבײא עקיצערק , יד ןופ

 טשינ ןבָאה ,עזָאלספליה ןוא עטנּפָאװַאבמוא יבגל ,"ןדלעה ענרעזייא; יד

 ןעוועג ןענייז ייז ןכלעוו ןיא ,טלָאװער ןשידיי ןייק וצ ןזָאלרעד טלָאװעג

 ,טרעטיצעג םיא רַאפ קיכַאפיירד ןוא רעכיז

 טשינוצ טעװ טלָאװער-ןסַאמ רעשידיי רעד זַא ,טרעטיצעג ןבָאה ייז

 ךיז טעװ רע זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ."גנוזעלדנע , עלַאטָאט יד ןכַאמ

 ןוא ,רעקלעפ עטריּפוקַא "עשירַא; יד ןופ טלָאװער םעד טימ ןסיגפיונוצ

 -ענ םָאקלופ ןוא טנקײלעגּפָא ןצנַאג ןיא ךָאד טלָאװ רע -- עטסגרע סָאד

 "ןשטנעמרעטנוא , ןָא ןוא ."ןעשטנעמרעטנוא, ןופ ?הרות:-יצַאנ, יד טריג

 -ָאעדיא ןופ םַארגָארּפ רעצנַאג רעד ."ןשטנעמרעביא,  ןייק ָאטשינ ךָאד זיא

 סָאד טקיטכערַאב "עסַאר-ןרעה , רעד טימ טָאה סָאװ ,בַאטש-יצַאנ ןשיגָאל

 ,תושפנ ןענָאילימ ןקיליטרַאפ סָאד ,רעדנעל ןוא רעקלעפ ןעגנילשנייא

 ןסירעגרעטנורַא ןוא טריטידערקסיד ןרָאװעג םורַא ױזַא טלָאװ
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 -ץרַאפ, ,"דנַאלרעטָאפ ןופ אנוש , ,"ןדחפ רעקיבייא; רעד -- דיי רעד

 ןשירבַאקַאמ ןופ טנעמַאדנופ רעד ןעוועג ךָאד זיא "רעקיצערק , ,"רעט

 "ןרענעלקרַאפ, ןוא ,טלעװ יד ןעגנילשנייא ןופ ןַאלּפ"ןלַאבינַאק ,ןשיצַאנ

 טרעדנוה עכעלטע ןַא טימ רעניווװנייא "עקיטרעוורעדנימ , עריא ןופ לָאצ יד

 ,ןָאילימ

 ױזַא טלָאװ סָאװ ,טלָאװער ןשידיי ַא וצ ןזָאלרעד ןעמ ןָאק עשז יװ

 ? "עדויא ןופ טייקיטרעוורעדנימ יד ןפרָאװעגּפָא ןוא טנקיילרַאפ שיטסַארד

 -יפרעּפ רעשינלזג רעד ןיא רעפיט ןיײרַא טגנירד םולבלעגניר רעבָא

 -ַאכיסּפ עטנרעלעג ערעייז זַא ,ףיוא טזייו רע .םינילת עניורב יד ןופ עיד

 ייס (} "גנוזעלדנע, רעד ןיא ייס ןבָאה רעשרָאפ-ןסַאר ,ןרטַאיכיסּפ ,ןגָאל

 עלַאמרָאנ ןופ ןטייקכַאװש ייוצ טצונעגסיוא (2עצרעמסוַא; רעד ןיא

 ןכעלריטַאנ רעייז ןוא שטנעמ ןיא ןביולג "ןוויאַאנ; רעייז -- ןשטנעמ

 ,טקניטסניא-סנבעל

 :(2 דנַאב 220 טייז) "םיבתכ; יד ןיא ןענעייל רימ

 ןייז וצ םיכסמ ןעוועג רעווש זיא ןשטנעמ עקידנעקנעד-לַאמרָאנ,

 סָאװ ,גנוריגער ַא ךעלייק-דרע ןפיוא ןעניפעג ךיז ןָאק'ס זַא ,קנַאדעג ןטימ

 -מוא ןענָאילימ סיוא טעדרָאמ סָאװ ןוא עשיאעּפָאריײא ןַא רַאפ ךיז טלַאה

 רעטנוזעג רעד .ןדיי ןענייז ייז סָאװ ,רַאפרעד זיולב ןשטנעמ עקידלוש

 -ּפילַאקָאּפַא ,עכעלקנערק יד ןייז ספות טנָאקעג טשינ טָאה לכש רעלַאמרָאנ

 -לעסיד עשירָאטָאנ ןוא ןטסידַאס ,ןטַארענעגעד ןופ תומולח עזייב ,עשיט

 ."רעדרעמ רעפרָאד

 עכעלשטנעמ עטייוצ ַא טצונעגסיוא ךיוא טָאה עיטסעב עשיצַאנ יד

 ןופ ,יח-לעב ןדעי ןופ טקניטסניא-סנבעל ןכעלריטַאנ םעד -- טײקכַאװש

 .שינעפעשַאב רעקידעבעל רעדעי

 עסור דיוװַאד רעלטעצַאק ןשיזיוצנַארפ םענעזעוועג ןופ ךוב ןיא

 רבחמ רעד זדנוא טגנערב *ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ןופ טלעוו יד;

 טריפעג ,עּפורג ערעסערג ַא ןיא טייג סָאװ ,ןַאמ ןקשטיטלַא ןַא ןופ דליב ַא

 ךיז ןכערב סיפ יד ,ןייג טשינ ןיוש ןעק רע .רעמַאקיזַאג ןיא ,טיוט םוצ

 קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ גנוטָארסױא עשיזיפ עלַאטָאט יד טײדַאב (1

 ןשטנעמ עקיטרעוורעדנימ עלַא ןופ גנוטָארסױא עשיזיפ יד טײדַאב (2

 .רעקלעפ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
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 רעד ןָא טפיול לענש-ץילב .דרע רעד ףיוא טלַאפ רע ןוא םיא רעטנוא

 ,טרָא ןפיוא ןסישרעד טימ םיא טָארד ןוא טגָאלש ,טיירש רע .ןַאמ- .ס .ס

 רעטצעל רעד טימ טגיזַאב ,םיא ןיא ןיוש טקנַאצ ןבעל סָאד סָאװ ,ןקז רעד

 ייר ןיא ךיז טלעטש ,ףיױא ךיז טביוה רע .טײקכַאװש יד ,גנוגנערטשנָא

 רעבָא ,ענייא ,ןבעל טונימ ןייא ךָאנ רַאפ .רעטייוו םַאזכרָאהעג טייג ןוא

 .עטצעל יד ןיוש

 -ילַאנַא ,רעשרָאפ ןוא רעקירָאטסיה ,רעביירש ןוא ןגָאלָאכיסּפ ליפ

 ,ריפסיוא םוצ ןעמוק ,תונברק-יצַאנ רעטנזיוט ןופ עיצקַאער יד קידנריז

 -ַאלקעג ,ןדנוקעס עטצעל יד זיב ,ףוס ןזיב ךיז טָאה ייז ןופ טייהרעמ יד זַא

 רעד ןופ רעשרָאפ עסיורג ףיוא ןזייו ךיוא רַאפרעד .ןבעל ןיא טרעמ

 דנַאטשרעדיװ רעד זַא ,עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ,גנוגעוַאב-סנַאטסיזער

 זַא ,טביולגעג טשינ טָאה ןעמ לייו ,טעּפש ןעמוקעג זיא סָאטעג ליפ ןיא

 יד ןעזעג דנַאטשרעדיװ ןיא ןבָאה ליפ .גנוטער ןופ סנַאש ַא ןייז לָאז סָאד

 .רעניוװנײא-ַָאטעג עלַא ןופ גנוקיליטרַאפ עקידפכית יד ,ןבעל ןרַאפ הנכס

 -רָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ דילגטימ-בַאטש)} יקסנילרעב שרעה

 וקידהמחלמרַאפ ןטמירַאב ןופ גנוטערטסױרַא יד טנָאמרעד ,(עיצַאזינַאג

 רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא רעּפיש ר"ד רעקירָאטסיה ןשידיי

 :טגָאזעג ןַאד טָאה רע .1942 ילוי בױהנָא ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ

 ןצנַאג ןופ םוקמוא םעד טימ שיטנעדיא זיא גנוקידיײיטרַאפ-טסבלעז יד ,

 םעד ןעװעטַארוצּפָא ןבעגנייא זדנוא ךיז טעוו'ס זַא ,ביולג ךיא .ָאטעג

 רימ ,תונברק ןבעג זומ קלָאפ סעדעי ,המחלמ זיא'ס ,ָאטעג ןופ ליײט-טּפיױה

 ."קלָאפ ןופ לייט ןכעלטנזעוו םעד ןעװעטַאר וצ ידכ ,ךיוא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס וװ ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא ,1942 לירּפַא ןיא

 יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ רענייא טָאה ,קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא רעד

 ,סָאד ןעשעג זיא עטיל ןיא ,ָאי; : טגָאזעג ,םיובנעשריק ,ןויצ-ילעוּפ עקניל

 טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ רעבָא .רעטרע ערעדנַא ןיא ןעשעג ךיוא טעוו'ס

 טשינ ןשטייד יד ןלעוװ ,עּפָאריײא ןופ ץרַאה ןיא ,עשרַאװ ןיא זַא ,ןעמעננָא

 -פיוא ףרַאד ןעמ .רעייפ טימ ןליפש טשינ רימָאל .ןעלדנַאה וצ ױזַא ןגָאוװ

 טשינ ןיילַא רימָאל .ָאטעג ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עוויטקעלָאק יד ןטלַאה

 ."קילגמוא סָאד ךיז ףיוא ןעגנערב

 ןליפשייב עכעלנע ךס ַא טגנערב םולבלעגניר ךיוא

 טײקמַאזכרָאהעג טימ זַא ,טביולגעג גנַאל ןבָאה ,ןדיי ליפ רעייז ,ליפ
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 -- עטסרעייט סָאד ןעװעטַארּפָא רשפא ןעמ טעוװ ,ןלעפַאב-יצַאנ יד יבגל

 -סניא-סנבעל רעד .ןבעל ליו שטנעמ רעלַאמרָאנ רעדעי ןוא .ןבעל סָאד

 יד ,לבש רעד יוװ רעקרַאטש לָאמטּפָא ,קרַאטש רעייז ,קרַאטש זיא טקניט

 ,קיגָאל

 ןטשרע ןופ טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא רעד

 -רעדיוו ןיא רָאנ זַא ,ןפורפיוא רעטרעדנוה ןיא ןזיוועגפיוא ןָא טנעמָאמ

 ,גננטער יד טגיל ףמַאק ןוא דנַאטש

 ןיא רימ ןענעייל טָא .ןפורפיוא ןופ ןגוצסיוא טריטיצ םולבלעגניר

 :1942 יַאמ ןט-15 ןופ "ףור רעד , קָאלב ןשיטסישַאפיטנַא ןופ ןַאגרָא םעד

 ןשישטייד ןופ עיצקַא עשילַאיטסעב יד ךיז טקרַאטש גָאט ןדעי טימ,

 ןייז רַאפ טלַאה רעלטיה .גנורעקלעפַאב רעשידי רעד ןגעק טנַאּפוקָא

 -ָארייא ןופ גנוקיליטרַאפ עטולָאסבַא יד -- "עיסימ עשירָאטסיה , עיסימ

 עשידיי עטרעטַאמרַאפ יד ןופ טולב ןכייט ןעמיווש'ס .םוטנדיי ןשיאעפ

 ןדיי רעטנזױט רענעצ ףיוא טריפעגכרוד ןרעוו תוטיחש עמַאזיורג .ןסַאמ

 ,זַאג טימ ןעמ טמס רעדניק ןוא םינקז .ןטינשרַאפ ןרעוו םיבושי עצנַאג

 יז .טרינגיזער ןייז טשינ ןרָאט ןסַאמ עשידיי יד ...ןעמ טסישרעד ןעיורפ

 םעד ןעמענרעטנוא ןזומ ייז .לרוג רעייז ףיוא ןטרַאװ וויסַאּפ טשינ ןרָאט

 ןקיטולב ןטימ ףמַאק ןיא ךייא טקיניירַאפ ! ןדיי .אנוש ןטימ ףמַאק ןקיטולב

 ,"! אנוש

 -ספמַאק עשידיי) .ב.ָאשז רעד סױרַא טזָאל 1942 רעבמעצעד ןיא

 -רַאפטסבלעז ןוא טײקמַאזכַאװ ןגעוו ףורסיוא ןלעיצעּפס ַא (עיצַאזינַאגרָא

 : טרָאד ןענעייל רימ .גנוקידייט

 רע .תועיבצ ןוא ףָאלב ףיוא טריזַאב זיא םזיצַאנ ןופ קיטקַאט יד;

 ַא קיטייצכיילג טפרַאװ ןוא ןברק ןופ זדלַאה ןיא רעסעמ ַא ןיירַא טכעטש

 רימ ..הטיחש ףיוא םיא טביירט רע רעדייא ,ןברק ןטסטנעָאנ םעד טרָאק

 ,עקנילבערט ןיא זיוה-טכעש ןשיטנַאגיג םעד ןגעוו תמא ןצנַאג םעד ןסייוו

 -עזדנוא רעטנזיוט רעטרעדנוה טכַארבעגמוא טריניפַאר-שהיח טָאה ןעמ ווו

 טביולג !םַאזכַאװ טייז ,ןדיי .רעדירב ןוא רעטסעוװש ,סעמַאמ ,סעטַאט ער

 :רעדרעמ-.ס .ס יד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ םוש ןייק ,טרָאװ ןייא ןייק טשינ

 ןופ גנוקידייטרַאפ רעד וצ ךייא טיירג !רַאפעג-טיוט ַא רעטייוו טָארד סע

 -רַאפ רימָאל .טעדנוװרַאפ רעוװש ןיוש זיא אנוש רעד !ןבעל םענעגייא

 *! טייהיירפ יד ןבעל לָאז .דובכ רעזדנוא עדריוו ןוא טומ טימ ןקידייט
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 רעשידי רעד , ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עטייוצ יד ךיוא

 -לעגניר .ןפורפיוא עכעלנע סױרַא טזָאל ,(3"דנַאברַאפ רעשירעטילימ

 :טרָאד ןענעייל רימ .1943 רַאונַאי ןופ םעד טריטיצ םולב

 גנוטער יד זַא ,ןסיוו טייז !גנוטער ןיא גנונעפָאה יד טשינ טרילרַאפ

 ןעװעטַאר ןופ ןסנַאש טָאה ןבעל ןייז רַאפ טפמעק סע רעוו ! ףמַאק ןיא זיא

 ךיילג טָאה רעד -- גנוקידייטרַאפ ןופ סיורָאפ טרינגיזער'ס רעװ ! ךיז

 -נקיטשרעד רעד ןיא טיוט רעכעלדנעש ַא רָאנ טרַאװרעד םעד ,טליּפשרַאפ

 יװ ,עמַאמ עדעי לָאז !ףמעק ןוא ףיוא ייטש !ןישַאמ-עקנילבערט רעקיד

 !ןרעוו גנוטסעפ ַא זיוה סעדעי לָאז !רעדניק עריא ןקידיײטרַאפ ,עכיבייל ַא

 "! גנוטער ןייד זיא ףמַאק ןיא

 וצ 1942 ףוס ןיוש ןטָארטעגוצ זיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 ךיז ןרעמ'ס .עיגעטַארטס-רקש רעשיצַאנ רעד ןגעק ףירגנָאנגעק ןטיירב ַא

 ןטַאט ןעמוק'ס עכלעוו ךָאנ ,ןפורפיוא עקידנריקסַאמעד עריא רעהפיוא ןָא

 ןופ ןליוק ןופ ןלַאפ ,ָאטעג ןרעסיוא וליפַא ןוא ,ָאטעג ןופ ןסַאג יד ףיוא

 -- ַאּפַאטשעג ןופ ןטנעגַא עשידיי טשינ ןוא עשידיי ,רעפמעק עשידיי

 רעפלעהטימ ,ןעגנורעכיזרַאפ ןוא סנגיל עשיניצ ענייז ןופ רעטיײרּפשרַאפ

 ,קיטילָאּפ-"עצרעמסוַא , ןייז ןיא

 -רָא-ספמַאק עשידיי) "בָאשז , ןופ ףורפיוא ןַא טגנערב םולבלעגניר
 עלַא ןעקנעדעג רימ; :ןענעייל רימ ווו ,1942 רעבמעצעד ןופ (עיצַאזינַאג

 ,ןרעמונ טימ קידנקידנע ןוא חרזמ ףיוא ?ןריפסורַא , ןופ קידנבױהנָא ,סנגיל

 ןדערנייא טשינ טזָאל ןוא ןייא טשינ ךיז טדער ! ןדיי .ַא .א סעיצַאמיטיגעל

 ,ןרעמונ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא ערעטלע ,רענעמכַאפ ערעסעב זַא ,ערעדנַא

 ןוא עכַאװש יד ןבעגסױרַא ןעמ ףרַאד רַאפרעד ןוא טרעכיזרַאפ ןענייז

 טונימ ַא ףיוא טשינ טביולג !טָארדַאב רימ ןענייז עלַא .עטנּפָאװַאבמוא

 -ערַאפ עשידיי יד ,סרעטסיימ יד "ןּפָאש, יד ןופ רעטייל יד ,רעדרעמ יד

 "!ןרַאנּפָא טשינ ךייא טזָאל .םיאנוש ערעזדנוא ןענייז סָאד ,רעט

 דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ןטשרע ןרַאפ געט רָאּפ ַא ,1942 רַאונַאי ןיא

 ; ףורפיוא ריא ןיא רימ ןענעייל ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ

 -עוועג ,טנגוי רעכעלרעגריב רעד ןופ לייט ַא ןעמונעגמורַא טָאה 63

 ךיױא יו ,ײמרַא רעשילױפ רעד ןופ ןריציפָארעטנוא ןוא ןריציפָא ענעז

 ,רעגערט ןפורג עקניל ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש ."רתיב; ןופ רעדילגטימ
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 ,געט עמַאזיורג יד ןופ בױהנָא ןופ ןטַאנָאמ 6 טרעוו רַאונַאי ןט-22 םעד;

 טקישעגסױרַא רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא טנזיוט 200 טָאה ןעמ ןעוו

 -גילבערט ןופ רעגַאל-טיוט ןיא טעדרָאמרעד שילַאיטסעב ןוא עשרַאװ ןופ

 טײרּפשרַאפ ןזיירק עטמיטשַאב ןופ ןשטנעמ ןבָאה ןכָאװ עטצעל יד ןוא ...עק

 -עגסורַא יד ןופ ןעמוקעגנָא טשרבולכ ןענייז סָאװ ,ווירב ןגעוו ןעגנַאלק

 ןבעל ןרעגַאל ןיא ןעניפעג טשי;מלכ ךיז ןפרַאד יז .ןדיי עשרַאװ ןופ עטריפ

 !ןעיירעּפָאלב יד טשינ טביולג !ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי .קסיורבָאב ןוא קסניּפ

 !ָאּפַאטשעג ןופ טסניד ןיא ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ ךרוד טײרּפשרַאפ ןרעוו ייז

 -ברודַא ידכ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןקיאורַאב ןליוו רעדרעמ עקיטולב יד

 .תונברק עשישטייד ןָא ןוא ןטייקירעווש ןָא גנולדיזסיוא ערעטייוו יד ןריפ

 טיירג טייז !ןטנעגַא יד טשינ טפלעה !סגניל יד רעביא טשינ טרזח ,ןדיי

 עכלעוו יד !ןָאגַאװ ןיא ןייג טשינ דיי ןייא ןייק לָאז !דנַאטשרעדיװ םוצ

 "רעדיוו ןוויסַאּפ ַא ןזײװסױרַא ןלָאז ,ןלעטשנגעק טשינ ךיז וויטקַא ןענעק

 ןענייז עלַא :טנייה גנוזָאל טּפיױוה רעזדנוא !ןטלַאהַאב ךיז ןלָאז ,דנַאטש

 "!ןשטנעמ יו ןעמוקוצמוא טיירג

 ביוא זַא ,שירָאגעטַאק רעטנוא טכיירטש "בָאשז , ןופ ףורפיוא רעד

 ,.ס.ס רעד ןופ לעפַאב ןפיוא ,ײצילָאּפ-ָאטעג יד טָאה (ווָאװל) גרעבמעל ןיא

 -רַאװ ןיא טעװ ,ןדיי טנזיוט 6 ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא טריפעגסיױרַא ןיילַא

 -ריפעגסיוא רעד זיא זייווַאב רעטסעב רעד .ןייגרעד טשינ ןיוש םעד וצ עש

 רעטערטרַאפ-טנַאדנעמָאק םעד ףיוא טַאטנעטַא ,"בָאשז; רעד ךרוד ,רעט

 ,ןיקייל ,ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ

 -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ גנודלעמ יד ךיוא זדנוא טגנערב םולבלעגניר

 :טרָאד ןענעייל רימ .םעד ןגעוו עיצַאזינַאגרָא

 ןטימ גנַאהנעמַאזצ ןיא זַא ,טייקכעלטנפע רעד ןסיוו וצ ןביג רימ,

 -קנופ ןוא ןריציפָא ,טפַאשרעריפנָא יד דנַאטשוצ-גנוקידלושַאב ןיא ןלעטש

 ,עשרַאװ ןיא (יײצילָאּפ-ָאטעג) טסניד-סגנונעדרָא רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיצ

 רעטערטרַאפ םעד ,ןיקייל בוקַאי ףיוא לייטרוא רעד טריפעגסיוא ןרָאװעג זיא

 יב .טנװָא 6 ,רעבָאטקָא ןט-29 םעד ,טנַאדנעמָאק-טסניד-סגנונעדרָא ןופ

 זַא ,טפַאשטנַאקַאב רעכעלטנפע רעד וצ רעביא רימ ןביג םעד

 סַאד :דנַאטשוצ-גנוקידלןשַאב ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייזיס

 -ךַאטימ רעד רַאפ עשרַאוװ ןיא טַארנעדוי רעד ןוא םוידיזערפ

 .טקַא-גנולדיזסיוא םעד ןביירשרעטנוא ןוא טנַאּפּוקַא ןטימ טעב
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 ןקירדרעטנוא ןוא סא ןצונ עכלעװ ,ּפָאש יד ןופ רעטײל יד

 רעד ןופ ןרַָאנַאיצקנופ ןוא רעריפ-טפורג יד ,רעטעברַא יד

 ןריטערטלַאמ שילַאיטסעב רַאפ (יצילַאפ-קירבַאפו ץושקרעװ

 .גנורעקלעפַאב רעשידיײ (ג"רעלַאגעלמוא; ןוא רעטעברַא יד

 נַאג רעד טימ ןרעװ טעדנעװעגנַָא ןלעװ ןעלטימ- עיסערפער

 ."טיײקגנערטש רעצ

 ןופ ,דרַאגנַאװַא ןופ גנולעטש עשירעפמעק-טנעווקעסנָאק יד ייס רעבָא

 רעװעשרַאװ ןופ רעטכעט ןוא ןיז עטסשידלעה ןוא עטסקיניזטסוװַאב יד

 ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא רעטערַאפ ןגעק ןעלטימ-עיסערּפער ערעייז ייס ,ָאטעג

 ןוא שיזיפ ענעגָאלשרעד טייהרעמ יד טגייצרעביא טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה

 קיגַאל יד יװ רעקרַאטש .ןשטנעמ ןבעל ךָאנ קידנליו רעבָא ,שיכיסּפ

 .טקניטסניא-סנבעל רעשיכיטס רעד ןעװעג ךַאנ ץלַא זיא

 נָאטיײװ טימ םעד ןגעוו טביירש ,גָאלָאכיסּפ רעפיט רעד ,םולבלעגניר

 ,("םיבתכ; 320 טייז ,2 .ב)

 ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענייז --- טייקדימ יד ,רָארעט רעשישטייד רעד ,

 ,תועידי עטרילָארטנָאק-טשינ יד וצ יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןעמ זַא

 עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ ןפורפיוא יד .עקנילבערט ןגעוו

 עיצַאקָאװָארּפ ַא רַאפ טנעקרענַא ןעמ טָאה דנַאטשרעדיװ םוצ טקעװעג ןבָאה

 טָא רעטנוא ידכ ,דנַאטשרעדיװ ַא ןפורסורַא ןליוו עכלעוו ,ןשטייד יד ןופ

 ."םוטנדיי רעװעשרַאװ סָאד ףוס ןזיב ןטכינרַאפ וצ דיירסיוא םעד

 לא א
 א

 טעז ,וויכרַא-ָאטעג ןשידרערעטנוא ןופ רעריפנָא ןוא רעדנירג רעד

 ענייז ןופ גנולעטש רעוװיסַאּפ רעד ןופ הביס עלופגָאטיײװ ערעדנַא ןַא ךיוא

 ; (320 טייז ,2 .ב) : טביירש רע .רעדירב עכעלקילגמוא

 -קַאפ עשיליוּפ עקיביגסָאמ יד ןעוו זַא ,טסעפ ןסָאלשטנַא ןלעטש רימ,

 וצ טלעטשעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןעוועג ןענעז סָאד 4

 .סױרַא רעטעפש ןוא ןטלַאהַאבסיא ךיז ,גנולדיזסיוא רעד
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 ,רעװעג טימ טציטשעג ןוא ףליה עשילַארָאמ ַא ןבעגעג ןטלָאװ (5 ןרָאט

 ןסָאגרַאפ זיא סָאװ ,טולב ןשידיי םי ןרַאפ ןלָאצַאב טזומעג ןשטייד יד ןטלָאװ

 ,1942 רעבמעטּפעס ןוא טסוגיוא ,ילוי ןיא ןרָאװעג

 .ןרעקמוא ךָאנ ךיז רימ ןלעװ םעד וצ

 לא לא

 -סעווש טנזיוט 200 ןופ לרוג ןשיגַארט ןגעוו תמא רעמַאזיורג רעד ןעוו

 עטלדיזעגסיוא ,ערעייט ןוא עטנעָאנ ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ,רעדירב ןוא רעט

 ןופ ןיזטסוװַאב םוצ ןעגנַאגרעד זיא ,חרזמ ףיוא ,טעברַא ףיוא טשרמולכ

 ןענָאגַאװ-טיױוט יד ןופ ,ענעּפָאלטנַא רעקילדנעצ ןעוו ; ענעבילבעגרעביא יד

 יװ ,יונעג ןבעגעגרעביא ןבָאה ,אפוג רעגַאל-טיוט ןופ ןוא עקנילבערט ןייק

 ,טַאניבמָאק-ןטיוט ןשירָאטַאמערקדזַאג ןקיזיר ןיא "טעברַא יד , סיוא טעז'ס

 ןייוועג-הכיא רערעטיב ַא ,סעיזוליא עלַא ןופ גנורעטכינסיוא יד ןעמוקעג זיא

 ןסירעג ךיז ןעמ טָאה םעד טימ לעלַארַאּפ רעבָא ,ָאטעג סָאד טשרעהַאב טָאה

 טזָאלעג ,ןבעגעגרעטנוא שידניק ױזַא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ּפָאק ןופ רָאה יד

 "ןרעה , עשיצַאנ יד ןופ "ןעגנורעכיזרַאפ עכעלרעטיר, יד ןופ ןרעפעלשנייא

 טשרעהַאב טָאה דנַאטשרַאפ רעד .קיטָאקרַאנ-רקש רעייז ןוא ?םיסּפורטוּפא

 יז .גנוכַאװפיוא יד ןעמוקעג זיא'ס .טקניטסניא-סנבעל ןשיכיטס םעד טציא

 ןוא טפַארק רעשינופייט טימ ,רעטיוועג ַא יו שימרוטש ןכָארבעגסיױא זיא

 ,ןרָאצ

 : (2 .ב ,331 טייז) יָאטעג ןופ םיבתכ, סמולבלעגניר ןיא ןענעייל רימ

 סעדַאקָאלב יד טלעטשעגּפָא ךיז 1942 רעבמעטּפעס ןיא ןבָאה'ס ןעוו

 -עבעל) היאר-ידע יד ןופ סעיצַאלער ךס ַא ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה'ס ןוא

 ַא ןעמוקעג זיא ,עקנילבערט ןיא הטיחש-ןסַאמ רעד ןגעוו (תודע עקיד

 ןענַאטשרַאפ טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .גנורעטכינסיוא עכעלקערש

 -רעדיוו ןייק קידנלעטש טשינ ,רעלעפ ןכעלקערש ַא ןעגנַאגַאב זיא ןעמ זַא

 .".ס .ס יד דנַאטש

 ןיא גתריגער עשיטנַארגימע עשילױוּפ יד ָאד טניימ םולבלעגניר (5

 "עטנוא עטנּפָאװַאב ריא ךיוא יו (ןליוּפ) דנַאל ןיא רוטַאגעלעד ריא ,ןָאדנָאל

 .(ַאווָאיַארק ַאימרַא) .ק .א יד -- ײמרַא עשידרער
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 ןופ זיורבפיוא ןפיט םעד סױרַא קידנסײרצרַאה טגנערב םולבלעגניר
 רעייז טימ ,ןרָאצ רעייז טימ טיירש רע .רעדירב עטּפשמרַאפ-טיוט םוצ ענייז
 ,ןשטנעמ עוויאַאנ ,עטריפרַאפ עטרַאנעגּפָא ןופ זיורבפיוא ןכעלטפַאשנדייל
 םעד ןיא ,רעטרעוו יד ןיא ,ןבעל ןיא ךיז קידנרעמַאלק ,טביולגעג ןבָאה סָאװ
 ןַא ןופ "רעייטשרָאפ , ןגָארטעגוצ ייז ןבָאה סע סָאװ ,גנונעּפָאה עלעסימ
 ,סעיצידַארט עלערוטלוק עכיוה טימ ,קלָאפ שיאעּפָאריײא

 זַא ,ןביולג טנעקעג טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ ןשטנעמ ןבָאה יװ ןוא
 ןופ גנובעלפיוארעדיוו ַא ,ןרָאי רעטנזיוט רעטרעדנוה ךָאנ ,ךעלגעמ זיא'ס
 ?דיסָאנעג ןופ בַאטשסַאמ םוצ טריפרעד ,רעטריזינכעט-ךיוה ַא ,םזילַאבינַאק
 -ַאס ָאמָאה; םוצ ךעלנע ןעוועג ךָאד ןענייז ןרידנומ עניורב ןיא ןשטייד יד
 ןױש ךָאד ןענייז יז .(7"סוּפָארטנַאקעטיּפפ םעד וצ טשינ (6?סנעיּפ
 עכיוה יד ןופ ןכָארקעגּפָארַא רעדָא ,ןלייה עשידרערעטנוא יד ןופ סױרַא גנַאל
 ,דרע רעד ףיוא רעמיוב

 ןעמרַאלַא עלַא ייב ןבָאה ןשטנעמ עטריזיליוויצ ,עלַאמרָאנ ןענָאילימ
 ןטיירג ןענָאק "ןשטנעמ , לרוג ַארַאפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךיז
 ,ןטשנעמ רַאפ

 -ךיזיליוויצ , רעוויאַאנ רעד רַאפ טלָאצַאב ןעמ טָאה רעייט םַאזיורג
 ,"טייקוויאַאנ רעט

 ןָאילימ 6 ןופ ןברק רעד ,קלָאפ רעזדנוא ןופ לרוג רעשיגַארט דעד
 -עג טציא טָאה ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעטכעט ןוא ןיז ןענָאילימ ןוא ןדיי
 רַאנ ,םזילַאבינַאק זיולב טשינ זיא םזישַאפ זַא ,ןזייװַאב יונעג טפרַאד
 עלַאנַאיצַאנ ,תודע עצנַאג ןופ גנוטכינרַאפ עשייפ ,עלַאטַאט
 יד ןױלב טששינ ןיא רע זַא ;רעקלעפ עצנַאג ןופ ,טייהרעדנימ
 -גאב ןופ רָאנ ,קיטע רעכלעשטנעמ רעדעי ןופ גנונעקיילרַאפ
 .אפוג *שטנעמ  ףיר

 ןיא ןקיטייצטנייה םוצ ךעלנע םָאקלופ ןיוש ,"שטנעמ רעקידלכש; 6

 ןעזסיױא ןוא ױבעג ןשייפ

 רַאפ *ּפָארטנַאקעטיּפ} םעד ןעמ טלַאה עירָאעט-עיצולָאווע רעד ןיא 67

 ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ םומינימ ןזיווַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ-רוא םעד

 ,ּפָאק ןופ יובעג ןיא רע טָאה ,ןטעלעקש ענענופעגּפָא יד טיול .קירוצ רָאי

 ערעדנַא ליפ טימ ןעוועג ךָאנ ןיא רעבָא ,כירטש עכעלשטנעמ ןיוש טַאהעג

 .עּפלַאמ ַא וצ ךעלנע רעמ ,ןכירטש
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 סָאד יונעג "טייקכעלגעמ יד, עטשרע יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןדיי יד

 ייז ןבָאה ,ןפירגַאב ןוא ןעזרעד ןיײלַא סָאד ןבָאה ייז ןעוו ןוא ןלעטשוצטסעפ

 ,ןקיצנייא םעד ךיוא רָאנ ,טעטילַאער עמַאזיורג יד זיולב טשינ טּפַאכעגפיוא

 -גגעקטנַא ךיז ןָאק סָאװ ,געווסיוא ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ ,ןכעלגעמ

 עשיצַאנ יד טימ טיט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק -- הנכס-טיוט רעד ןלעטש

 .רעדרעמ-רעקלעפ ןוא ןלַאבינַאק

 :"םיבתכ, יד ןיא טביירש םולבלעגניר

 עיצקַא-שוריג רעד ןופ גָאט םעניא ןעוו זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ;

 ,סרעסעמ טימ ןשטייד יד ףיוא ךיז ןפרָאװעג ,ןענַאטשעגפיױא עלַא ןטלָאװ

 ןשטייד יד ןסָאגַאב טלָאװ ןעמ ןעוו ; סרעסעמקַאה ,סעטַאּפָאל ,סנקעטש

 עסייה ,לָאירטיװ טימ טסניד-סגנונעדרָא עשידיי יד ןוא ןטעל ,רעניאַארקוא

 גנוי ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ יד ןעוו .וו .א .א רעסַאװ קידעכָאק ,עלָאמס

 ןייק ןעוועג טשינ ןטלָאװ ,ןעמַאזוצ עלַא ,קיליוויירפ סױרַא ןטלָאװ ,טלַא ןוא

 ןעוועג ןטלָאװ סע ןוא ,עקנילבערט ןיא עטעדרָאמרעד טנזיוט טרעדנוה יירד

 ּפָאק ןופ רָאה יד .ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא ענעסָאשרעד טנזיוט 50 זיולב

 ןעמענוצ ךיז זָאלפָארטש טזָאלעג ןבָאה ייז סָאװ ,רענעמ יד ןסירעג ךיז ןבָאה

 | | .ןרעטלע יד
 לָאמניײק , : העובש ַא טגיילעגייב (לוק ןכיוה ןפיוא) לכ-םדוק טָאה ןעמ

 ןלעװ רימ ,טרָא ןופ זָאלּפָארטש ןריר טשינ זדנוא שטייד רעד טעװ רעמ

 רעזדנוא רַאפ טולב טימ ןלָאצַאב טעװ טנַאּפוקָא רעד ךיוא רעבָא ןעמוקמוא

 ןבעל ענעגייא סָאד ןעװעטַאר ןגעוו ליפ ױזַא טשינ ןטכַארט ןזומ רימ .טולב

 ?טנַאה ןיא רעוועג טימ טוט ַא ,טיוט ןקידריוו ַא ןגעוו יו

 םעד רעביא טיג ,ןעקנַאדעג ןבלעז יד טימ טעמכ ,חסונ ןבלעז ןיא

 ,רעביירש רעשידיי רעקידהמחלמרַאפ רעטמירַאב רעד ,קלָאפ ןופ זיורבפיוא

 נ"א עיצַאדיװקיל רעטשרע רעד ןגעװ קינָארכ ןייז ןיא .עלרעפ עשוהי

 : רימ ןענעייל ,1942 רעבָאטקָא ןיא ןבירשעג ,?עשרַאװ ןברוח;

 ןעוו .ןטכעשסיוא ןזָאל טשינ ןוא ןקידייטרַאפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ;

 -עגכרוד ךיז ןטלָאװ ןדיי עלַא ןעוו ,רעזייה יד ןופ סױרַא ןטלָאװ ןדיי עלַא

 -ידיי ,עשרַאװ ןופ ןסַאג עלַא ןסָאגרַאפ ןטלָאװ רימ ןעוו ,רעיומ ןכרוד ןסיר

 ןעמ טלָאװ ,סרעסעמקַאה ,רענייטש ,ןעיירשעג טימ ,עשידיי-טשינ ןוא עש

 טרעדנוה יירד -- טנעזיוט קיצנַאװצ ,טנזיוט ןעצ זדנוא ןופ ןטכָאשעגסיוא

 ןטלָאװ רימ .לָאמ ןייא טימ ןסָאשרעד טשינ ןעמ טלָאװ ןשטנעמ טנזיוט
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 ךיז ןטלָאװ ,ןבעל ןבילבעג ןטלָאװ סע עכלעוו ,יד .דובכ טימ ןעמוקעגמוא

 .רעפרעד עלַא רעביא ,ךעלטעטש עלַא רעביא ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןעגנַאגעצ

 "רַאפ זדנוא טכייל ױזַא רעדרעמדיצַאנ םעד ןבעגעגנייא טשינ ךיז טלָאװ'ט

 | ,"ןקיליט

 ,ךעלטשער יד ןופ טייהרעמ עטסערג יד ןיוש טכַארטעג טָאה ױזַא

 .ענעבילבעגרעביא .,ךָאנ לייוורעד

 ,סולשַאב-ןסַאמ רעד ןעמוקעג זיא טַאמילק ןשיכיסּפ םעיינ םעד ןיא

 רָאנ ! דײ-ָאטעג ןטצעל ןזיב ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ : העובש עקילייה יז

 -ָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ םעד רַאפ ,ןבעל םעד רַאפ גנוטער יד זיא ףמַאק ןיא

 !ץלָאטש ןוא דובכ ןלַאנ

 רעד וצ ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןעגנוטיירגוצ יד ןָא ךיז ןביוה ױזַא

 ,טכַאלש רעקיטליגדנע ,רעטצעל
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 םוטרעריטראלג שידיי

 םזיארעה ןוא



 ַאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעקעװ-ספמַאק ןוא רעמענ-המקנ יד

 -ַאב ןופ סולשַאב רעקילייה רעד זיא ןזיוועגפיוא ןיוש בָאה ךיא יו

 ןופ טַאטלוזער סלַא ןעמוקעג ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװ

 םעד ןלעטשטסעפ ןופ ,םרָאּפָארָאלכ-רקש ןשיצַאנ ןופ ךיז ןרעטכינסיוא

 ,ערעייט ןוא עטנעָאנ טנזיוט 300 יד ןופ געוו ןטצעל ןגעוו תמא ןשירבַאקַאמ

 -נקָאל םעד טימ ,עקנילבערט ןופ רעמַאקיזַאג יד ןיא טיוט םוצ עטרַאנרַאפ

 ,חרזמ ןייק טעברַא ףיוא ןרָאפ ןופ גָאזוצ ןקיד

 רעירפ ןטַאנָאמ טימ ךָאנ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 -עגפיוא ,ןפורעג ,טנרָאװעג ןוא ,עיגעטַארטס-ףָאלב עשיצַאנ יד טריקסַאמעד

 רעשילַארָאמ רעד זיולב טשינ ,טַאמילקיָאטעג םעיינ ןיא ןרָאװעג זיא ,ןזיוו

 ,המקנ בעל ןקידריוו ןופ גנונעפָאה עקיצנייא יד ךיוא רָאנ ,חוכ-טּפיוה

 ,טיוט ןכעלשטנעמ ןקידריװ רעדָא

 ןרָאװעג טציא ןענייז גנוכַאמטנַאקַאב ,ףורפיוא ,עיצקַא(1 -"בָאשז , עדעי

 ,גנונעקרענַא טימ ,רעניווװניײא-ָאטעג ענעבילבעגרעביא יד ןופ טּפַאכעגפיוא

 ,ץלָאטש ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאנָאיצַאנ

 "רעדיוו ןוא ףמַאק ריא טימ טָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 ןוא ןליפעג עטספיט יד טקירדעגסיוא ,טַאט ןוא טרָאװ ריא טימ ,דנַאטש

 .ןדיי רעװעשרַאװ עטצעל יד ןופ ןעגנובערטש

 ןוא *עלַאגעלא טנזיוט 25 ,טנזיוט 70 ףיוא טצַאשעג טרעוו לָאצ רעייז

 ,(2"עלַאגעלמוא , ליפ ױזַא

 -ישז:רעטרעוו עשיליױפ יירד ןופ ןלַאיציניא ןענייז סָאד -- "בָאשז;

 .עיצַאזינַאגרָא ספמַאק עשידייל ַאווָאיָאב ַאיצַאזינַאגרָא ַאקסווָאד

 ווא רעגַאל-סטעברַא ,עקנילבערט ןופ ,סעקנַאּפַאל ןופ ענעפָאלטנַא (2

 .סעיצקַא גנולדיזסיוא ןופ ענעטלַאהַאבסיוא
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 לָאט) אכבה-קמע רעװעשרַאװ ןקינָאילימ-בלַאה ןופ ןבילבעג זיא סָאד
 ןעמעלבמע ןיא "קלָאפ-ןרעה; סָאד ןעוו ,1940 רעבמעוװָאנ טייז ,(ןייוועג ןופ
 ןטסמַאזיורג ןוא ןטסערג ןיא ןדיי יד ןסָאלשעגניײא טָאה ,ּפעק-ןטיוט ןופ
 ,(3 ?ןטסַאק-טיוט;

 ןענייז רענעלּפ-(גנוקיליטרַאפ רעלַאטָאט) "עצרעמסוַא עשיצַאנ יד
 יד ןיא .טייקכעלטקניּפ רעשישטייד רעלופ רעד טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד
 ,ןרָאװעג טכַארבעגנוא ןענייז ?גנונעדרָא רעיינ , רעד ןופ םישדח 20 עטשרע
 .רענױװנײא-ָאטעג טנזױט 100 ,רעפיצ רעטנכיײצעגנָא רעד טיול יונעג
 טעברַא"ןפַאלקש עכעלשטנעמוא ,סעימעדיּפע ,רעגנוה ךרוד -- ?לַאגעלא
 .סעיצוקעזקע ןוא

 -- "עטנרעלעג, ןוא ןצעּפס עשיטסישַאפ-ןיורב יד ןבָאה םורַא ױזַא
 ,ןגָאלָאיצָאס ,ןטסימָאנָאקע ,רעשרָאפ-ןסַאר ,רעקידעמ ,ןגָאלָאיב ,ןגָאלָאכיסּפ

 "גנולעטשַאב , יד יונעג טריפעגסיוא ,ןפעש-עיצקודָארּפ ןוא רעמענרעטנוא
 -נַאגיג ַא ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טלדנַאװרַאפ ןבָאה ייז ."רעריפ , ןופ
 רעד ןיא ןיוש ,ןעגנַאגרעד זיא טייקכעלברעטש יד ווװ ,תורבקה-תיב ןשיט
 ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .ךעלטַאנָאמ ןשטנעמ 5560 -- וצ ,1941 ןופ טפלעה
 --- רָאנ ןפָארטַאב שיטסיטַאטס יז טָאה ,(1928) ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא

 ןגיטשעג זיא יז -- ןדרָאקער עלַא ןגָאלשעג יז טָאה "ןדע-ןג. ןשיצַאנ ןיא ,4
 ,טנעצָארּפ 1200 --- ףיוא

 -סנעש ןוא רעטסעב , רעד רַאפ "גנוכיירגרעד עצלָאטש; ַארַאפ סָאװ
 "רַאפ יד טעברַאעג טָאה ךעלטקניּפ ןוא יונעג יװ ! עסַאר-?ןשטנעמ , "רעט
 ,"ךייר-יצַאנ ןשידיסָאנעג ,(4 ןקירָאי-טנזױט ןופ ןישַאמ-סגנוטכינ

 יד ,"ףירגנָא-ץילב , רעד ןעמוקעג זיא הפוקת "רעקיאורק רעד ךָאנ
 -ַאמ 2 עּפַאנק ןופ ךשמ ןיא ןדיי רעװעשרַאװ טנזיוט 300 ןופ גנוקיליטרַאפ
 ,1942 רעבמעטּפעס בױהנָא זיב ילוי ףוס ןופ ,ןטַאנ

 -ַאב יד רעסיוא זיא ןכָארבעגסיױא זיא דנַאטשפיוא-ָאטעג רעד ןעוו
 "ףור רעקילייה, רעד ןעמוקעג ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןלעפ
 ןוא עטזַאגרַאפ ןופ גרעב-שַא יד ןופ ,עבמָאטַאקעה -םיתמ רעקיזיר רעד ןופ
 ,טַאניבמָאק-ןטיוט רעקנילבערט ןיא עטנערברַאפ

 .סָאטעג יד טנכייצַאב סלעבעג טָאה ױזַא (3

 הלשממ עקירָאי-טנזױט יד טגָאזעגסיוארָאפ ןבָאה םילודגייצַאנ יד (4

 .םעטסיס ןשינָאלווייט רעייז ןופ
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 "פיוא ןופ גָאטרָאפ ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ענעבילבעג-ןבעל יד

 ןופ רעגניפ , ,קלָאפ טעליוקעגסיוא ןַא ןופ ךעלטשער ןעוועג ןענייז ,דנַאטש

 ןָא ןשטנעמ ענעסירעצ ןופ "יײמרַא-םימותי,ַא ,"טנַאה רעטקַאהעגּפָא ןַא

 .םיבורק ןוא רעדניק ,רעדירב ןוא רעטסעווש ,סעמַאמ ןוא סעטַאט

 ,ןייּפ ןוא םירוסי ,ןדייל יד רעביא ,טָאה ייז ןופ םענייא ןדעי ןיא רעבָא

 -ימַאלפ ַא ,המקנ ןופ רעגַאב רעקילייה ַא ,ןרָאצ רעדנענערב ַא טרעטַאלפעג

 ,ףמַאק ןופ ןליוו רעק

 זיא דנַאטשפױא רעד רעדייא ךָאנ ךיז טרעקַאלפעצ ףמַאק רעד ןוא

 ."טסניד-סגנונעדרָא; ןוא טַארנעדוי ןופ טכַאמ ןייק רעמ ָאטשינ .ןכָארבעגסױא

 "ספמַאק עשידיי) בָאשז רעד טרעוװ ָאטעג ןופ רעריגער רעשיטקַאפ רעד

 ,(עיצַאזינַאגרָא

 ?רעטסעטלע? רעד ,ומצעויודובכב ,ןלעטשטסעפ טזומעג טָאה סָאד ןוא

 ןשישטייד םעד קידנרעלקרעד ,םיובנעטכיל ,ןיײלַא טַארנעדוי ןופ (סעזערּפ)

 ןיא םינינע-ןדיי רַאפ טנערעפער םעד ןוא ,ןסנעבעט ,ןּפָאש יד ןופ רעטייל

 עניימ ןיא טשינ ןיוש ךיז טניפעג ָאטעג ןיא טכַאמ יד, : ןדנַארב ,ָאּפַאטשעג

 .?גנוריגער רעדנַא ןַא וצ טרעהעג יז .טנעה

 ירָאטסיה רעד ."םיבתכ,, סמולבלעגניר ןיא רימ ןענעייל עבלעז סָאד

 ,2 דנַאב) :טביירש ןשינעעשעג יד ןיא רעמענליײטנָא רעטקעריד ןוא רעק

 "רָא-ספמַאק רעד ןופ טעטירָאטױא רעד ןסקאוועג זיא'ס, : (332-221 ןטייז

 טימ טָאה עכלעוו ,ָאטעג םענופ גנוריגער עלַאגעלמוא יד טָא ,עיצַאזינַאג

 ."ריא וצ ןרעהוצ ךיז טפַאשלעזעג יד ןגױװַאב ןסָאש-ןליוק ןוא עדנַאגַאּפָארּפ

 רעד ןטסעבמַא טזייוו בָאשז ןופ עיציזָאּפ יד ןעוועג זיא'ס קרַאטש יו

 ,ךעלנעזרעּפ טָאה ,סנעבעט ,רעריפךןּפָאש רעשישטייד רעד סָאװ ,טקַאפ

 רעשידיי רעד ןופ טפַאשרעריפנָא יד "ןדַאלעגנייא, טַארנעדוי םעד ךרוד

 ןופ עגַאל יד ןדערוצכרודַא ידכ ,ץנערעפנָאק ַא ףיוא עיצַאזינַאגרָא-סּפמַאק

 ערעייז ,יז ןופ ןבעל סָאד ןרעכיזרַאפ , ןוא רעטעברַאיּפָאש עשידיי יד

 ."רעדניק ןוא ןעיורפ

 לייוו ,ןפרָאװעגּפָא טרעוו "גנודַאלנייא עקיצרַאה , עקיזָאד יד ןעוו ןוא

 ךיז טזייװַאב ,"רענגיל ןוא רעדרעמ עשיניצ טימ טשינ ןריטַאבעד רימ,
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 -פיוא "רעכעלרעטָאפ, רעקידנגלָאפ ,רעזײה-ָאטעג יד ןופ ןרעיומ יד ףיוא

 : ?רעגרָאזרַאפ-ןדיי , עשי-.ס .ס יד ןופ ףור

 ןריפנײרַא ךייא ןליוו סָאװ ,יד טשינ טביולג .רעטעברַא עשידיי יד וצ;

 ןייק ָאטשינ זיא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןוא סרעקנוב יד ןיא .תועט ַא ןיא

 גנוגייצרעביא רעלופ רעד טימ .ןבעל םייב ךיז ןטלַאהרעד וצ טייקכעלגעמ

 טרָאד ,(5 וװטַאינָאּפ ןייק טרָאפ ,קינװַארט ןייק טרָאפ : ןטַאר ךייא ךיא ןעק

 יד ,המחלמ יד ןטלַאהוצרעביא ןוא ץנעטסיזקע ןופ ןטייקכעלגעמ ָאד ןענייז

 טביולג ,ןגָאוצ עטסוּפ טימ ךייא טעמרָאק עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי

 טימ ןעמַאזצ ,ןליו עכלעוו ,רעטייליסגנומענרעטנוא עשישטייד יד רָאנ

 טמענ .יקינװַארט ןוא וװטַאינָאּפ ןיא עיצקודָארּפ יד גנַאג ןיא ןזָאל ,ךייא

 "טגרָאזעג , ןעמ טָאה ייז ןגעוו ךיוא לייוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא טימ

 ,סנעבעט דערפלַא --

 ןפורפיוא ןעגנָאהעג ןרעיומ עבלעז יד ףיוא ןענייז םורַא העש 2 ןיא

 : ?בָאשז , ןופ

 יַאֹּפ ןיא ןרעגַאל-סטעברַא עטשרמולכ יד !רעטעברַאיּפָאש עשידיי;

 ןעיורפ יד טימ ןרָאפ קיליוויירפ ךייא טסייה ןעמ ווו ,יקינווַארט ןוא וװטַאינ

 טזָאל .עקנילבערט ןופ סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמַאקזזַאג ןענייז ,רעדניק ןוא

 לָאז !רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא טלַאהַאב !ןרַאנ שיניצ רעמ טשינ ךייא

 -רעלטיה יד טימ ףמַאק םוצ ןייטשוצ ,ןָאק רע סָאװ טימ ,רענייא רעדעי

 -ַארָאמ רעלופ רעייא ףיוא טנכער עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד .רעדרעמ

 ."גנוציטשרעטנוא עלעירעטַאמ ןוא עשיל

 "רעדיוו ןטנּפָאװַאב םוצ עקיאעפ עלַא ןופ עיצַאזיליבָאמ עלופ יד

 טרעדָאפעג ןבָאה ,םזַאיוטנע-ספמַאק ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד ןוא דנַאטש

 ןעגנורעטש עכעלרעניא עלַא ןופ גנוקיטייזַאב יד

 "יד ןוא רעטערַאפ ענעגייא ןופ ןייר ןרעװ טזומעג טָאה ָאטעג סָאד

 -"בָאשז, יד ןופ ןסיוו טרָאטעג טשינ טָאה אנוש רעקיטולב רעד .ןטנַאסרעװ

 -ימ ןוא ןרעוו טנפָאװַאב לענש טזומעג טָאה ָאטעג סָאד .רענעלּפ

 טָאה עיצקַא:סגנולדיזסיוא עקיטליגדנע יד לייו ,טלושעגסיוא שירעטיל

 -לעפַאב ,ףמַאק םוצ עקיאעפ-טשינ יד .העש עדעי ןבייהנָא טנָאקעג ךיז

 -עטלעהַאב ןוא סרעקנוב טימ טרעכיזרַאפ ןרעוו טפרַאדעג טָאה גנורעק

 .זײרק רענילבול ןיא .ס.ס רעד ןופ ןרעגַאל- טױט (5
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 -עג ןבָאה גנורעגַאלַאב ןוא ןטכַאלש עקיטולב ענעעזעגסיוָאפ יד .ןשינ

 ןעלטימ-סגנורענרעד ןופ ןסַאּפָאז ךיוא גנונעפָאװַאב רעסיוא טרעדָאפ

 .ערעדנַא ןוא רעסַאװ

 -ספמַאק רעשידיי רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא ןבַאנפיוא לָאצ עקיזיר ַא

 ;(133 טייז ,2 דנַאב) "םיבתכ , יד ןיא טביירש םולבלעגניר .עיצַאזינַאגרָא

 ןעמענוצפיוא ןטיירג ןוא ןענעפָאװַאב ןעמונעג ךיז טָאה ָאטעג סָאד;

 -עג טָאה ןעמ .טונימ עדעי טכירעג ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ּפעלק עיינ

 יד ןופ ָאטעג סָאד טקינירעגסיױא ,סרעקנוב עשידרערעטנוא ןבָארג

 -רָא-ספמַאק יד .טניה יד יװ ,ןסָאשרעד ייז טָאה ןעמ .רעטערַאפ עשימייה

 ריא ץוח .ןפמַאק עקיטפנוק יד רַאפ ןערדַאק טיירגעגוצ טָאה עיצַאזינַאג

 יד ןיא ןשטנעמ ערעדנוזַאב ןוא ןּפורג ענעדישרַאפ טנפָאװַאב ךיז ןבָאה

 ,רעגערט טנפָאװַאב ךיז ןבָאה'ס .סרעטסיימ יד טנפָאװַאב ךיז ןבָאה ןּפָאש

 ?ףרעדנַא ןוא רעטעברַא-עקוװצַאלּפ ,רעלגומש ,תולגע-ילעב

 עטגײװצרַאפ ןוא עקרַאטש ַא ןפַאשעג טָאה "בָאשז , ןופ בַאטש רעד

 -ַאב ןלופ ןיא םעלַא רַאפ טקירדעגסיוא ךיז טָאה חוכ ריא ,עיצַאזינַאגרָא

 ןעייטש עכלעוו ,ןבַאגפיוא עכעלשטנעמלַא ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןייזטסווו

 ,שטנעמ ןוא דיי ןקידריװ ןדעי רַאפ ,רעפמעק ןדעי רַאפ

 ןופ רעדילגטימ עלַא טלדנַאװרַאפ טָאה ןייזטסווװַאב רעקיזָאד רעד

 עכלעוו רַאפ ,ןיר עטרעטסײגַאב הנחמ ַא ןיא עיצַאזינעגרָא-ספמַאק רעד

 ןוא דובכ רעכעלשטנעמ ןוא רעשידיי רעד ןעוועג זיא ,ןבעל ןופ רערעייט

 .ץלָאטש

 ןיא רימ ןעעז ,םזַאיזטנע-ספמַאק ןקידלדורּפש םעד ,גנולעטש יד

 -בָאר ַאנילַאה ,ןירעפמעק-"בָאשז, רעקשטיגנוי רעד ןופ ,גנורעלקרעד רעד

 לָאז יז ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טעב רעכלעוו ,רעטָאפ ריא ןבעגעג ,ןַאמ

 ריד טימ טשינ ןָאק ךיא , : טייז רעשירַא רעד ףיוא םיא טימ ןײגרעבירַא

 ."ךיז וצ טשינ ןיוש רעהעג ךיא ,ןייג

 טימ "בָאשז; ןופ רעלדניברַאפ רעטשרע ןוא דילגטימ-בַאטש רעד

 רעטשרע רעד ףיוא טרעלקרעד ,(קערוי) רענליוו עירא ,טייז רעשירַא רעד

 : (יקסנילָאװ קעינעה) "ןווַאלצַאװ , ,(6 .ק .א ןופ רעייטשרָאפ םעד ,גנופערט

 עטנּפָאוװַאב-טוג ,עשידרערעטנוא ,(ײמרַא-דנַאל} ַאוָאיַארק ַאימרַא 6

 ןָאדנָאל ןיא גתריגער רעשילױּפ רעשיטנַארגימע רעד ןופ ײמרַא-דנַאל
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 טשינ טעװ זדנוא ןופ רענייק .ןבעל רעזדנוא ןעװעטַאר טשינ ןליוו רימ;

 ."ףדריו עכעלשטנעמ יד ןעװעטַאר ןליוו רימ .קידעבעל סױרַא

 ןענייז ,ןטנעמוקָאד ןוא םירוקמ ךיוא יוװ ,תודע ליפ רעביא ןביג'ס יו

 בא, : רעגַאב ןקימַאלפ םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג רעפמעק עלַא

 זיא ,ךעלגעממוא זיא סָאד ביוא .ןשטנעמ עיירפ סלַא רָאנ זיא ,ןרעיודסיוא

 ,(7 "טיוט םעד ןגיזַאב רימ ןלעװ ףמַאק ןיא רָאנ .ןעמוקמוא ןשטנעמ עיירפ סלַא

 לא
* 

 ,טייקיגנייא עקיניזטסוװַאב-ךיוה ,עקיצרַאה ,םזיטַארקָאמעד רעפיט ַא

 .רעדילגטימ"בָאשז; יד ןשיוצ טשרעהעג טָאה ,טייקנבעגעגרעביא עשירבח

 דמוש , ןופ רעריפ ,שטיװעלעינַא יכדרמ ,טנַאדנעמָאק ןקירעי-24 ןגנוי םעד

 ןעײטרַאּפ עלַא ןופ עיסימָאק-רינידרָאָאק יד ןבילקעגסיוא טָאה ,"ריעצה

 ךיוא .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןיא ןיירַא ןענייז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא

 עקניל) יקסנילרעב שרעה יװ ,רעדילגטימ-בַאטש יד ,רעטערטרַאפ ענייז

 ("דנוב;) לימדיינש םהרבא ,("ץולחה ,) ןַאמרעקוצ קחצי ,("ןויצ-ילעוּפ,

 דלעפנעזָאר לַאכימ ,("דנוב ,) ןַאמלעדע קערַאמ ךרוד ןטָארטרַאפ ןצרוק ןיא

 .(ןטסינומָאק-ר"ּפּפ)

 רעייטשרָאפ ןירַא ןענייז טפַאשרעריּפנָא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיוא

 ַאשַארבַא ,(ר"ּפּפ) יקסנימַאדנָאפ דרַאװדע יוװ ,ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ עלַא ןופ

 ,(סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ) ןרעטשנגרָאמ ןוא שטיוועלעינַא ,("דנוב,) םולב

 ייפ ענייז ,"בָאשז; ןגעו טביירש דובכה תארי ןוא עביל רעפיט טימ

 יד ןיא ןענעייל רימ סָאװ ,טָא .םולבלעגניר לאנמע ,רעדילגטימ ןוא רער

 : (150*-141 ןטייז ,2 דנַאב) .ןשטיװעלעינַא ןגעוו ?"םיבתכ;

 ,םינּפ קיציּפש ךיילב ,לָאמש ַא ,סקווו ןלעטימ ןופ רוחב רעגנוי ַא;

 ןגרָאב ןעמוק רימ וצ טּפָא טגעלפ רע .ןעזסיוא רעשיטַאּפמיס ַא ,רָאה עגנַאל

 רע רעכלעוו טימ ,עימָאנָאקע סרעדנוזַאב ,עטכישעג רעשידיי ןופ רעכיב

 ,טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה

 -ַאּפמיס ןוא רענעדיײשַאב רעליטש רעד זַא ,ןסיוו טנַאקעג סע טָאה רעוו

 סנעמעוו ,ָאטעג ןיא שטנעמ ןטסקיטכיװ םוצ ןסקַאוװסיױא טעוװ רוחב רעשיט

 .יערעדנַא קערש טימ ןוא ,ענייא ײשּפָא טימ ןענָאמרעד ןלעוו'ס ןעמָאנ

 ,עיבַאזינַאגרָא ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןפורפיוא יד ןופ 0
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 יָאק ןופ לָאר רעד ןיא ןעזעג לָאמנייא םיא ךיא בָאה ,ןליטש ,םענעדײשַאב ַא

 ןוא ץרא-ךרד ,טפַאשביל ַארַאפ סָאװ טימ ."ריעצה רמושה,, ןופ טנאדנעמ

 עבלעז יד .רעדילגטימ יד דצמ טלגנירעגמורַא רע זיא טייקנבעגעגרעביא

 רעד ןופ טנַאדנעמָאק סלַא ןבעװמורַא רעטעּפש םיא טגעלפ עיטַאּפמיס

 טרעהעג טשינ טָאה רע .המשנ ריא ןעוועג זיא רע .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 "רעּפ ךיז טקילײטַאב רע .רעייפ ןיא ערעדנַא ןקיש סָאװ ,רעריפנָא יד וצ

 ."ןשטייד ןלַאפ רעװלָאװער ןייז ןופ .סעיצקַא-ספמַאק ליפ ןיא ךעלנעז

 "טסיירד עזָאלצענערג ןייז זיולב טשינ ןעזעג ןעמ טָאה סעיצקַא יד ןיא

 רבח טרָאװ סָאד .םזינַאמוה ןפיט ךיוא רָאנ ,טנַאלַאט ןשיגעטַארטס ,טייק

 "כַא ,טייקנבעגעגרעביא עזָאלצענערג םיא רַאפ טײדַאב ןבָאה שטנעמ ןוא

 ףליה ןופ וויטַארעּפמיא רעקיליײה ,קנַאדעג ןוא גנוניימ סנטייווצ ןרַאפ גנוט

 .ןרַאפעג ןוא ןטייקירעווש עלַא ייב טעטירַאדילַאס ןוא

 "רַאטימ ןוא טניירפ רעכעלנעזרעּפ ןייז ייס ,ןָאזרעּפ ןייז ןלָאמ ױזַא

 סָאװ ,יד עלַא יו ,םירבח עטנעָאנ ענייז ייס ,םולבלעגניר לאונמע ,רעטעב

 .טנעקעג םיא ןבָאה

 רעד ןגעוו (144 טייז ,2 .ב) "םיבתכ,, יד ןיא טלייצרעד םולבלעגניר

 רע .םירבח-ספמַאק ענייז וצ ןשטיװעלעינַא ןופ טפַאשיירטעג רעזָאלצענערג

 ןופ ןַאלּפ ַא טעברַאעגסױא םיא טימ ןעמַאזוצ טָאה יכדרמ יו רעכיא טיג

 זיא סָאװ ,רבח ַא ץושקרעװ רעשישטייד רעד ןופ טנעה יד ןופ ןעיײרפַאב

 סעקסַאמ ןיא ,רעפמעק עטנּפָאװַאב 5 ןופ ץיּפש ןיא ,ןטלַאהרַאפ ןרָאװעג

 יעיצקַא יד טריפעגכרודַא ךיירגלָאפרעד שטיװעלעינַא טָאה ,רעמינּפ יד ףיוא

 "רַאפ טָאה יקסנילרעב שרעה דילגטימ-בַאטש ןוא רעטערטרַאפ ןייז

 ,(8: תונורכז ענייז ןיא ןבירש

 סקיב ַא ,ןפָאװ עטרעבָארעד יד רימ טזייוו יכדרמ ,1942 רַאונַאי 0

 םעד ןגעװ טעטכירַאב (שטיװעלעינַא) ,רע .(םולעבַארַאּפ) טעלַאטסיּפ ןוא

 ןעגנַאגעג זיא רע .עקסינ ןוא ףָאהנעמַאז גָאר ףיוא ףמַאק ןופ ףיולרַאפ

 "פיוא רע טָאה לָאמַאטימ .ןדיי עטּפַאכעג עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ייר ןיא

 "עג ןענייז טייל-סע-סע לייט ַא ,ףמַאק ןטימ טריפעגנָא ןוא טנַאה יד ןביוהעג

 "עג סָאד וליפא ןוא ןעלטיה יד קידנרילרַאפ ,ןפָאלטנַא זיא לייט ַא ,ןלַאפ

 ,1965 עשרַאװ ,ָאטעג רעוועשרַאוװ ןיא דנַאטשפיױא .קרַאמ .ב עז (8

 .ךַארּפש רעשיליױּפ רעד ןיאו 206 טיי
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 םיא קירד ךיא ,ןוחצנ םעד טימ (ןשטיװעלעינַא) םיא סירגַאב ךיא .רעוו

 "טנַאה יד קרַאטש

 זיולב טשינ םיא ןיא ןעזעג טָאה ,קלָאפ ךעלקילגמוא ןייז ,קלָאפ סָאד

 רָאנ ,גנונעפָאה יד זיולב טשינ ,ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאנָאיצַאנ ,ץלָאטש םעד

 -וצ ןוא ןעמינדָאװעסּפ ערעדנַא ןשיװצ םיא טָאה ןעמ .ןסיוועג סָאד ךיוא

 -בח-ספמַאק ענייז ןבָאה סָאד זַא ,ןטלַאה לייט ."ךאלמ , ךיוא ןפורעג ןעמענ

 ןגעלעג זיא סָאװ ,טייקסטוג ןייז בילוצ ױזַא ,ןעמָאנ םעד םיא ןבעגעג םיר

 ןעוועג זיא עכלעוו ,רעכעלקריו רעד בילוצ ךיוא יו ,טכיזעג ןייז ףיוא

 םיא טניורקעג ךמע טָאה סָאד זַא ,ןעניימ רעשרָאפ עסיוועג .המשנ ןייז ןיא

 ,אבכוכ-רביָאטעג ןרַאדנעגעל םעד םיא ןיא קידנעעז ,לָאערָא ןקיליײה ןטימ

 .((רעזיילסיוא ,רעזיילרעד) לאוגה-ךאלמ םעד ,ןוז-ןרעטש םעד

 ַא (ןביירש ףרַאד ןוא) ןביירש טעװ סָאװ ,רעקירָאטסיה רעשידיי רעד

 ערעדנַא ןשיוװצ טעװ ,ןשטיוװעלעינַא טעמדיוועג ,שיפַארגָאנָאמ עלעיצעּפס

 .ןרעלקפיוא ןינע םעד ךיוא

 טָאה ,ןשטיוװעלעינַא טימ ץיּפש ןיא, עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד

 טנזיוט 200 יד ןופ ןוא גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 -סיוא, יד ןביוהעגנָא ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא עטלדיזעגסיוא

 -ַארָאבַאלָאק ענעגייא יד ןפָארטשַאב ןוא ןקיטייזַאב ןופ ,עיצקַא-"גנוקינייר

 .רעדרעמ-יצַאנ יד ןופ רעפלעהטימ ןוא ןרָאט

 ףעש ןופ רעטערטרַאפ רעד ןסָאשרעד טרעוו 1942 רעבָאטקָא ןיא

 טרעוװו רעטעּפש טַאנָאמ ַא טימ .ןיקייל בוקַאי ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ

 רעכעלטפַאשטריװ רעד ןופ רעטייל ןוא טנעגַאדָאּפַאטשעג רעד טכַארבעגמוא

 ,טסריפ לארׂשי ,טַארנעדוי ןופ גנוליײטּפָא

 רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןייש םַאדַא םוא טמוק ןליוק-"בָאשז , ןופ

 ,(לעקַאפ רעד) "װעגַאשזע ָאטעג ןרַאפ גנוטיײצדָאּפַאטשעג

 ןפיוא תונברק עשידיי יד ןופ רעדָאל-טּפױוה רעד טעטיוטעג טרעוו'ס

 .יקסנישזעשזב ,ריציפָא-יײצילָאּפ רעד ,ץַאלּפ-גַאלשמוא

 -טימ רעקירָאיגנַאל רעד ןסָאשרעד טרעװ בוטש רענעגייא ןייז ןיא

 ןעמ ןכלעוו ייב ,קיסָאנ דערפלַא ,טסניד-םייהעג ןשישטייד ןופ רעטעברַא

 -ידיי רעד ןגעוו ָאּפַאטשעג רעד רַאפ טכירַאב ןסיורג ַא ןענופעג ךיוא טָאה

 ,ָאטעג ןיא סרעקנוב יד ןופ עּפַאמ עיונעג ַא ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעש

 -ַאּפַאטשעג יד ןופ ןבעל ןשיטניה םוצ ףוס ַא ןכַאמ רעפמעק-"בָאשז , יד
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 רָאנ שַאילע ,עיניּפ ,רעגניז ,סרעדנַא ,(ןוז ןוא רעטָאפ) יקסנַאשזורּפ ןטנעגַא

 .ערעדנַא ןוא קַאס

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טנַאה-ףָארטש ןוא-המקנ יד

 ןענייז ןליוק עריא ןופ .רעטעררַאפ ענעגייא רָאנ טשינ ןגָאלשעג טָאה

 ,ןטעל ,רעניאַארקוא ,ןשטייד ,ןקַאילָאּפ : רעירַא "ענייר, ךיוא ןלַאפעג

 ,ןרַאדנַאשז ,םיחצור-.ס.ס טגײלעגקעװַא ןבָאה רעמענ-המקנ עשידיי יד

 עשיטעל ןוא עשיניאַארקוא ,(9 ןצושקרעוו ,ןטנַאיצילָאּפ-טַאנַארג עשיליופ

 ןוא רעריפסיוא עטסַאהרַאפ עלַא ,ןטייהנייא-.ס.ס יד ןופ רעדרעמ-ספליה

 ,"גנוזעלדנע , רעשיצַאנ רעשינָאלװיט רעד ןיא רעפלעהטימ

 ָאטעג יד ןסיוו וצ ןבעגעג ןרעװ ןלייטרוא-טיוט עטריפעגסיוא עלַא

 עטּפעלקעצ ,ןעגנוכַאמטנַאקַאב ןופ םרָאפ ןיא רעטעברַא-ּפָאש ןוא רעניווונייא

 טריזילַאער ,טייקיטכערעג רעלַאנָאיצַאנ ןופ טקַא רעדעי ןוא .ןרעיומ יד ףיוא

 םעד טקרַאטשעג טָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ רעטכעט ןוא ןיז עטסעב יד ךרוד

 ,פנוטער רעשיזיפ רַאפ געוו ןקיטכיר ןקיצנייא םעד ןזיוועג ,טומ ןוא ןביולג

 .דובכ ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאנָאיצַאנ רַאפ

 עטנפָאװַאב יד ןבָאה ןזײרק-ַאטעג עכעלרעגריבניילק עסיוועג ןיא

 -ַאב ךיוא רָאנ ,גנולסיירטפיוא זיולב טשינ ןפורעגסױרַא סעיצקַא-?בָאשז

 װַאלסינָארב ,תודע עטקעריד ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ רענייא ,גנורעטסייג

 :טלעטשעגטסעפ ןעגנורעלקרעד עקידהמחלמ-ךָאנ ענייז ןיא טָאה ,יקסרימ

 זַא ,טגייצרעביא ןעװעג רוד רערעטלע רעד ךיוא ןיוש זיא טציא

 .(10 "דנַאטשרעדיװ זיא ,ןייג ףרַאד ןעמ ןכלעוו ףיוא געוו רעקיצנייא רעד

 :ןבעגעגרעביא טָאה ,רעלעט ,תודע רענעבילבעגיזבעל רעטייווצ ַא

 יד רַאפ טרעטיצעג ןבָאה עכַאװ רעד ןופ ןטַאדלָאס עשטייד יד;

 יירעסיש ַא טנפעעג ןבָאה (רעפמעק עשידיי יד) יז ןעוו .רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 טשינ סַאג רעד ףיוא טעװ ןשטייד יד ןופ רענייק זַאי רעכיז ןעוועג זיא

 .?סױרַא

 ןייז ןיא טָאה ,םרַאװ רעב ,ןטנַאיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד ןופ רענייא

 : טנכייצרַאפ ךובגָאט

 "ידי יד טקינייּפעג קידארומ ןבָאה סָאװ ,ןשטייד ,רעטכעוו-קירבַאפ (9

 .ןפַאלקש-רעטעברַאיּפָאש עש

 ,209 טייז ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא; קרַאמ .ב (0
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 רעשעלב טייל-.ס.ס תוירזכַא רעקיטולב רעייז ןופ עטמירַאב יד וליפַא,

 רעשידיי רעד ןופ קערשיטיוט יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טפַאשנעציר ןוא

 -ַאטעג יד ןופ סעיצקַא יד בילוצ "טליטשעגנייא, ךיז ןבָאה ,גנורעקלעפַאב

 ןופ טנַאה-ףָארטש רעד רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ןטסידַאס יד ךיוא .רעפמעק

 ,"בָאשז,

 :רימ ןענעייל געט ענעי ןופ טכירַאב ןשישטייד ַא ןיא

 "ףיצַאזילַארָאמעד ןוא קערש ,טנוב ןופ טסענ ַא זיא ָאטעג סָאד;

 -ַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד -- גנוריגערדָאטעג עשידרערעטנוא יד

 םוצ יד ןופ ןרעגַאב עטספיט יד טריזילַאער ןוא טקירדעגסיוא טָאה -- עיצ

 -סיה עסיוועג .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רענַאקיהָאמ עטצעל עטּפשמרַאפ-טיוט

 עטשרע יד; סלַא "בָאשז; ןופ עוויסנעפָא-המקנ יד ןענעכייצַאב רעקירָאט

 ."טלעוו רעד טקישעג ,גנוסירגַאב-ספמַאק

 ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיוא ךַארּפשסיױא ריא ןעוועג זיא קרַאטש

 -טּפיוה םעד ןיא םעלַא רַאפ ,עסערּפ רעשידרערעטנוא רעשילױּפ רעד ןיא

 ,"ןטעלויב-עיצַאמרָאפניא , םעד ןיא ,(.ק .ַא) ײמרַא-דנַאל רעד ןופ ןַאגרָא

 "לעמ ַא ,טנעמוקָאד ַא ןבילברַאפ זיא רוטַאגעלעד-דנַאל רעד ןופ וויכרַא ןיא

 ןיא גנוריגער רעשיליוּפ ,רעשיטנַארגימע רעד וצ ,ריא ךרוד טקישעג ,גנוד

 : טרָאד ןענעייל רימ .ןָאדנָאל

 רענעפ יד רעטנוא טלעטשעג ךיז ןבָאה עשרַאװ ןופ ןדיי טייחרעמ יד,

 ַא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ

 -נַאשז עשישטייד ,ןענָאיּפש ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ןקיליטרַאפ ןופ עיצקַא רעטיירב

 ."ןרעטיצ ןשטייד יד .ערעדנַא ןוא ןרַאד

 ןוא רעקירָאטסיה רעד טָאה גנוכַאװרעד רענײמעגלַא ןופ געט יד ןיא

 ןופ עיציזָאּפ ספמַאק ַא טכוזַאב ,םולבלעגניר לאונמע ,רעוט-סנַאטסיזער

 ןיא .ןקורדנייא ענייז טקיביײארַאפ רע טָאה "םיבתכ; יד ןיא .,?בָאשז;

 : רימ ןענעייל 222 טייז רעד ףיוא ,2 דנַאב

 -רָא-ספמַאק רעד ןופ טקנוּפ-ספמַאק ןטרירַאשַאק ַא ןעזעג בָאה ךיא

 ,32 עקסרעיָאטנעיוװש ףיוא ךיק טימ ןרעמיצ ייווצ ןופ לַאקָאל ַא ,עיצַאזינַאג

 יץושקרעוו ןשישטייד ןופ ךַאװ יד ןענופעג ךיז טָאה רעקירעדינ קָאטש יירד
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 .רעזייה עקידתונכש יד ןופ רעמעדיוב יד ךרוד טריפעג טָאה גנַאגנײרַא רעד

 לַאקָאל םעניא .ןמיס ןטדערעגּפָא ןַא טיול טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה ריט ןיא

 "עג .ןשטנעמ םעלַא ףיוא עטרידיצעד 10 ןענופעג טכַאנ ןוא גָאט ךיז ןבָאה

 ןבָאה סנירעפמעק יירד .טרָא ןפיוא גנוזיּפשַאב ,טרָא ןפיוא ןעוועג זיא רעוו

 ןוא ןילּפיצסיד יד ,ןתוחילש עכעלרעפעג טריפעגסיוא ןוא ןסע טיירגעג

 .?עטפַאהרעטסומ ַא גנונעדרָא

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק רעטרעקַאלפעצ רעד

 ןטימ ןטקַאטנָאק עטרעטיירבעגסיוא ,ןעלטימ-טלעג ,רעוועג טרעדָאפעג טָאה

 ,דרערעטנוא ןשילוּפ ןקידנפמעק
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 דנַאטשרעדיװ רעטנפָאװַאב רעטשרע רעד

 ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא |

 עשרַאװ ןיא ({ּפָארטס ןעגרוי לַארענעג-.ס .ס ןופ סעצָארּפ ןפיוא

 -רַאװ ןופ עיצַאדיװקיל עקיטליגדנע יד זַא ,טנַאקַאב ןרָאװעג זיא ,(1951)

 ןרעוו ןוא 1942 רַאונַאי ןיא ןביוהנָא ךיז טפרַאדעג טָאה ָאטעג רעוועש

 סעיצקורטסניא יד רעסיוא .רַאורבעפ ןט-15 םעד טקידנערַאפ ןטסטעּפשמַא

 טגיילעגייב זיא .,1942 טקָא ןט-פ ןופ ,רעלמיה ,רעדרעמ- .ס;ס יד ןופ ףעש ןופ

 -וקעג טכירעגמוא זיא רע ןעוו ,1943 רַאונַאי ןט-9 ןופ לעפַאב ןייז ןרָאװעג

 ןלױּפ ןופ ?ןטסַאק-טיוט;, ןטסערג םעד ןיא "ךוזַאב, ַא ףיוא ןעמ

 ןרָאװעג טשינ טייצ רעד וצ ןענייז ןרעלמיה ןופ רענעלּפ יד ביוא

 ןטשרע ,ןטנפָאװַאב םעד -- גנורעטש ןייא בילוצ סע זיא טכעלקריוורַאפ

 ןט-18 ןופ געט יד ןיא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טירטסױרַא

 ,1943 רַאונַאי ןט-22 ןזיב

 ,סיצַאנ יד רַאפ ןביוהעגנָא טכעלש ללכב ךיז טָאה 1942 רָאי סָאד

 200) סולוַאּפ לַאשרַאמ ןופ ײמרַא עקיטכעמ יד זיא דַארגנילַאטס רעטנוא

 ,םעלק םענרעזייא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג (ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס טנזיוט

 ,ןטייהנייא עשיטעיווָאס ךרוד ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא

 עטעדנווורַאפ ןוא ענעריורפרַאפ רעטנזיוט טימ ןענָאגַאװ רעטרעדנוה

 -רַאװ םעד ףיוא ,סיוא גָאט ,ןייא גָאט ןעמוקעגנָא ןענייז ?ןשטנעמרעביא,

 ,לַאזקָאװ-טּפױה רעוועש

 קידארומ ןסקַאװעג זיא ,עשרַאװ ןיא םעלַא רַאפ ,ןלױּפ ןטריּפוקָא ןיא

 -סקלָאפ , רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןטקַא-סנַאטסיזער עטנפָאװַאב לָאצ יד

 .ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ רָאטַאדיװקיל (1
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 .(3 (ַאװָאיַארק ַאימרַא) .ק .ַא ןופ ךיוא יוװ ,(2 ַאוװָאדול ַאידרַאװג) ?עידרַאװג

 רונ, ןלַאזיָאניק ,ןעעפַאק ,ןענַארָאטסער ןיא עטרעדײלשעגנײרַא ןטַאנַארג

 ןריציפָא עשיצַאנ יד ןשיװצ עטיוט ליפ טכַאזרוארַאפ ןבָאה "עשטיוד ריפ

 ןלַאפנָא יד טרעמעג ךיז ןבָאה עשרַאװ ןופ ןסַאג יד ףיוא ,ןטַאדלָאס ןוא

 .ס.ס רעד ןופ רעייטשרָאפ ענעסירַאפ ,עצלָאטש יד ףיוא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 טיױטעג ןבָאה רעפמעק-סנַאטסיזער יד ןופ ןליוק יד .?טכַאמרעװ; ןוא

 ןעגנוניוו יד ןיא ןוא טעברַא רעד ייב ןרָאטקורטסניא ןוא עטמַאַאבדיצַאנ

 טקרַאטשעג ןוא טריזיוויטקַא טָאה דַארגנילַאטס ןופ טניוו-םערוטש רעד

 .רעדנעל עטריּפוקָא עלַא ןיא תוחוכ-טטייהיירפ עשידרערעטנוא יד

 רעד עשרַאװ ןייק "ןלַאפעגניירא , טכירעגמוא זיא ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 רעד ןיא "עור יד ןרעכיזרַאפ , וצ ידכ ,רעלמיה --- .ס .ס ןופ רעריפסכייר

 טימ טקעריד טצענערגעג טָאה סָאװ ,דנַאל םעד ,ןליוּפ ןופ טָאטש-טּפיױה

 טָאה'ס ןוא ןטכַאלש עטסערג יד ןעגנַאגעגנָא ןענייז סע וװ ,טנָארפ-טסָא םעד

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ לרוג רעד טרידיצעד ךיז

 -נַאב, ןשילױּפ םעד ףמַאק ןקידתונמחרבמוא ןַא טרעלקרעד רעלמיה

 זיא ָאטעג סָאד יװ ױזַא ןוא .גנוגעװַאב-סנַאטסיזער יד טסייה סָאד ,"םזיטיד

 -ירעטילימ יד ,רַאונַאי ןט-פ9 םעד ,רע טלעפַאב ,טסענ-טּפיוה ןייז טשרמולכ

 :?ןעדוי עלַא , קיטליגדנע "ןעלדיזוצסיוא; ןצנַאטסניא עשיאייצילָאּפ ןוא עש

 -כרודַא טפרַאדעג טָאה םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ "גנוזעלדנע , עקיזָאד יד

 ףיוא ןפערטוצנָא טשינ ידכ ,שינעמייהעג רעטסערג רעד ןיא ןרעוו טריפעג

 ,דנַאטשרעריוװ םוש ןייק

 ןרעמַאז --- גניליירד-רעדרעמ רעד טָאה רַאונַאי ןט-18 םעד ,קיטנָאמ

 רעכעלטרָאװטנַארַאפ} טדנַארב ,(עשרַאװ ןיא יײצילָאּפ ןוא .ס.ס ןופ רעריפנָא)

 טנַאדנעמָאק) ידעמלַאמ ןוא (ָאּפַאטשעג ייב *טַארעפער-ןעדוי; םעד רַאפ

 ןיא ,ָאטעג ןיא ?טרישרַאמנײרַא; -- (עקנילבערט ןיא רעגַאליןטיוט ןופ

 יַארקוא ןופ ןעגנולײטּפָא- ,ס.ס ,ןרַאדנַאשז ,טייהנייא-ּפעק-ןטיוט ַא ןופ ץיּפש

 .ײצילַאּפ-טַאנַארג עשיליוּפ ,רעניווטיל ןוא ןטעל ,רענ

 -רעטעברַא רעשילױוּפ רעד ןופ ןפורג-ענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב (2

 ,(99*1) ײטרַאּפ

 -נַארגימע רעד ןופ ןלױפ ןיא ײמרַא עטנּפָאװַאב עשידרערעטנוא יד 3

 .ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשיליוּפ ,רעשיט
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 ,טכירעגמוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןּפָאש-סטעברַא יד ןופ גנולגנירמורַא יד
 טשינ רעירפ םעד ןגעוו ןעמ טָאה (4"ןצושקרעוו עשישטייד יד וליפַא
 -רַא עשידיי יד זַא ,גנורעדָאפפיוא יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא .ןדלָאמעג
 -ַאזוצ ידכ ,ץַאלּפ-גַאלשמוא םעד ףיוא קיליוויירפ ןלעטש ךיז ןלָאז רעטעב
 ןרָאפרעבירַא, ןפָאטש-יור ןוא ןענישַאמ ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד טימ ןעמ
 "םַאזטײברַא ןבעלרעביא ןענָאק ןלעװ ייז ווו ,וווטַאינַאּפ ןוא יקינװַארט ןייק
 ךיז ןבָאה רעטעברַא יד .סעיינ םָאקלופ סעּפע טריסַאּפ טָאה המחלמ יד
 יד ןיא עטקיטפעשַאב יד ןָאטעג סָאד ןבָאה עטשרע יד .טלעטשעגנעגעק
 ןוא ןטַאנַארג טימ ןפרָאװַאב ןבָאה ייז .30 עשנעג ףיוא ןטַאטשרַאװ-רעלָאטס
 ןענַאטשעג זיא ייז ןופ ץיּפש ןיא .רעדרעמ עקידנפיירגנָא יד רעשעלפ-דניצ
 -כָאט יד ,וַאדנַאל ַאילימע עשידלעה ןוא עקשטיגנוי יד ,ןירעוט-"בָאשז, יד
 ַא ךיז טרעקַאלפעצ טייצ רעבלעז רעד ןיא .רָאטקעריד-קירבַאפ ןופ רעט
 רעד ןופ עּפורג ַא .עקסינ ןוא ףָאהנעמַאז גָאר ףיוא טכַאלש עטרעטיברַאפ
 -ייא ,ןטַאנַארג ,ןרעװלָאװער טימ טנּפָאװַאב ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי
 -יפנָא רעטקעריד רעד רעטנוא ,"ןלײטקָאק-װָאטָאלָאמ , ןוא ןעגנַאטש ענרעז
 ,וװרּפ-ספמַאק ןטשרע ריא ךרודַא טייג ,שטיװעלעינַא יכדרמ ןופ גנור

 ןופ רעייפ ַא טנערבעג טָאה אבכוכ-רבדָאטעג ןגנוי ןופ ןגיוא יד ןיא;
 רעד ןיא ןטַאנַארג ייווצ ןָאטעג רעדיילש ַא טָאה רע ןעו ,טייקנסיברַאפ
 -קילגמוא ןייז ןופ םינילת יד ,הנחמ-רעדרעמ רעקיטשרודטולב ,רעטסַאהרַאפ
 ןייז ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יירשעגסיוא רעקידיירפ ַא; ."קלָאפ ךעל
 ,טולב ןיא ןרעגלַאװ ךיז םירגּפ עטשרע יד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,טסורב
 ,סקיב יד ןסירעגסױרַא םיא ,רַאדנַאשז ַא ףיוא ןפרָאװעג ךיז דליוװ טָאה רע
 ,"ףוצרּפ ןכעלסעה ןייז ןיא ןָאטעג ײּפש ַא ןוא טעלָאטסיּפ םעד

 -נעיירש ,"ןדלעה,- ס .ס יד ןּפָאלעג ןענייז קינַאּפ רעכעלביירשַאבמוא ןיא
 ןעמלעה-לָאטש יד קידנרילרַאפ ,*!ןעסיש ןעדוי יד  :עטשַארעביא קיד
 .רעוועג ןוא (ןעלטיה) "עזטימ,,-רעטילימ

 ןבירשעג רעטעּפש טָאה יקסוװָאקישזָאב היבוט ,רעפמעק-"בָאשז ,, רעד
 :"טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ , ךוב ןייז ןיא

 ץעשידיי יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג סַאג יד זיא העש ַא ןופ ךשמ ןיא,
 ."רעלדנעטשרעדיוו

 -רַא-ּפָאש עשידיי יד טיהעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס עשישטייד 6

 .ךעטעב
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 טשינ ,טינשּפָא-סָאג ןרעטייוו ַא ףיוא ,"ןטסיבָאשז, עּפורג עטייווצ ַא

 טרידַאקידַאברַאפ ךיז טָאה אנוש ןופ טכיוועגרעביא םעד ןעמוקייב קידנענעק

 ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןוא .רעדרעמ עקידנפיירגנָא יד קידנסישַאב ,זיוה ַא ןיא

 ןוא ןגיטש יד ןדניצעגרעטנוא רעפמעק עשידיי יד ןבָאה ,ןסירעגניײרַא

 י"רַאפ ,רעשעלפ-סיירפיוא ןוא ןטַאנַארג טימ רעדרעמ-.ס .ס יד ןפרָאװַאב

 ןשיווצ .ןעמוקעגמוא זיא טייהרעמ יד .ליוק רעטצעל רעד זיב ךיז קידנקידייט

 ןרַאפ ןזיװַאב ךָאנ טָאה רעכלעוו ,יקסנַאשזור והילא רעשידלעה רעד ייז

 .רבח ַא טעלָאטסיּפ ןייז ןבעגרעביא טיוט

 רעטנוא עּפורג-"בָאשז, יד ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא טָאה שידלעה

 ,לעפמעשט השמ רעגערט ןופ גנוריפנָא רעד

 תוחוכ-,ס.ס יד ןופ ,טכיוועגרעביא רעקיזיר רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןליױק טימ זיולב טשינ .רענעסיברַאפ ַא ןעוועג דנַאטשרעדיװ ריא זיא

 יד ןבָאה ןעגנַאטש ןוא קעה טימ ךיוא רָאנ ,רעשעלפ-דניצ ןוא ןטַאנַארג

 ןטידנַאב עניורב יד טתיממעג רעפמעק

 עשידיי יד רעביא "גיזק ןייז רַאפ טלָאצַאב אנוש רעד טָאה רעייט

 השמ .ףמַאק ןכיילגמוא ןוא ןטצעל ןזיב ןלַאפעג ןענייז עכלעוו ,ןדלעה

 טלָאװעג זיירּפ דעי רַאפ רעקנעה יד ןבָאה "רעריפ-ןעדוי םעד , ןלעפמעשט

 .קידעבעל ןעמענ

 -רַאפ ליוק רעטצעל רעד טימ רע טָאה ,ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא

 .ןבעל ןגייא ןייז טקידנע

 עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד טָאה ,1942 ןטכַאלש-רַאונַאי יד ןיא

 "סיוא ךיז טָאה יז .קיטקַאט-רענַאזיטרַאּפ יד טעדנעװעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ

 ײז טרָאד ןוא ףייה ערעדנוזַאב ןיא רעדרעמ יד ןזָאלנײרַא ןיא טקירדעג

 ,ןטייז עלַא ןופ ןטַאנַארג ןוא ןליוק ןופ לגָאה ןַא טימ "טסירגַאב,

 32 ,19 עלימ ,56 ןוא 40 ףָאהנעמַאז רעזייה יד ןיא ןעוועג זיא ױזַא

 ,22 רענַאקשישטנַארפ ,44 עקסווָאנַארומ ,24 ןוא

 ,ָאנשעל ףיוא ןפָאש יד ןעוועג ןענייז טינשּפָא-ספמַאק רערעדנוזַאב ַא

 .ןענָאטולּפ-"בָאשז , יירד ןענַאטשעג ןענייז ָאד .עשטָאמס ןוא עיּפילָאװָאנ

 ןבָאה רעדרעמ-,ס .ס יד .רענעסיברַאפ ַא ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ רעייז

 עשידלעה יד ןעמוקעגמוא ןענייז ןפמַאק יד ןיא .ןעיצקירוצ טזומעג ךיז

 םהרבא רערעל רעד ,עלָאּפ ןוא רתסא ,טָאגביײל ןימינב רעדילגטימ-"בָאשז,

 .ערעדנַא ןוא רענייפ
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 60 ווװ ,ץַאלּפ-גאלשמוא עמַאס ןפיוא ןענַאגרעד ךיוא זיא ןפמַאק וצ
 -ּפִא ךיז ןבָאה ץלעּפ .ב דילגטימ-"בָאשז , ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןדיי
 ,ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה יז .ןענָאגַאװ יד ןיא ןײגוצנירַא טגָאזעג
 לגָאה ןשירעדרעמ ַא רעטנוא םענייא זיב ןלַאפעג ןוא ןטעל ןוא רעניַארקוא
 ,ןליוק ןופ

 ןּפורג-ספמַאק ןבָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ךיוא
 ,רעדרעמ עדנפיירגנָא יד טלעטשעגנגעקטנַא שידלעה ךיז ?בָאשז; ןופ

 -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טירטסױרַא ןטנּפָאװַאב ןטשרע םעד ןגעוו
 .ןעגנוטייצ עשיליוּפ עשידרערעטנוא ליפ ןבירשעג ןבָאה עיצַאזינַאגרָא

 -עברַא עשילױוּפ) .ר .ּפ .ּפ ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ןַאגרָא ןיא
 :רימ ןענעייל ,1942 רַאונַאי ןט-19 ןופ רעמונ ןיא ,(ײטרַאּפ-רעט

 ,ןּפורג-רעטעברַא עשידיי סױרַא ןשטייד יד ןריפ געט עכעלטע טייז,
 עשידיי יד רעבָא .ָאטעג ןסיורג םוצ ןטערטוצ טלָאװעג ייז ןבָאה קיטנָאמ
 טנגעגַאב ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב טימ טרעפטנעעג טָאה גנורעקלעפַאב
 "נווורַאפ ליפ .רעיוז-ןערב ןוא רענייטש ,ןטַאנַארג ,ןליוק טימ רעדרעמ יד
 ,?סָאטױא-טסַאל קעװַא ןריפ ןשטייד עטעד

 (גָאט רעד) "ןיעשזד, גנוטייצ עשיטַארקָאמעד עשידרערעטנוא יד
 יד ןופ גנוביײרשַאב עיונעג ַא ןבעגעג 22 ,1 1943 ןופ רעמונ ריא ןיא טָאה
 : טרָאד ןענעייל רימ סָאװ ,טָא ,ןפמַאק-רַאונַאי

 ,עיינ ַא ןבױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה ,רַאונַאי ןט-18 םעד ,קיטנָאמ,
 עקרַאטש ןבָאה ירפ 6.30 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןגעק עיצקַא עכעלרעדרעמ
 טלעטשַאב ,גנונעפָאװַאב רעלופ ןיא ןטייהנייא-.ס .ס ןוא עירעמרַאדנַאשז

 -יווװ םענײמעגלַא ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא ייז ןבָאה לָאמסָאד רעבָא .ָאטעג סָאד

 לגָאה ןַא טָאה ףָאהנעמַאז ,עקסווָאנַארומ ,עקסינ ,עלימ ףיוא .דנַאטשרעד

 ףיוא ןעמוקעגרַאפ זיא טכַאלש-טּפיױה יד .ןרַאדנַאשז יד טנעגעגַאב ןליוק ןופ

 ,"ץַאלּפ-גַאלשמוא , עמַאס ןבעל עקישזד

+ + 
 יִ*

 -קעס רעטשרע רעקידסלָאמעד רעד סָאװ ,םַארגָאידַאר לעיצעּפס ַא ןיא

 -סיױרַא טָאה ,רעדניפ לעװַאּפ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשילױּפ רעד ןופ רַאטער

 -ערקעס-לַארענעג םעד ,ןוװָארטימיד וצ ,1943 רַאונַאי ןט-25 םעד ,טקישעג

 ; רימ ןענעייל ,ןרעטנימָאק ןופ רַאט
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 וצ ןטָארטעגוצ ןטנַאּפוקָא יד ןענייז רַאונַאי ןט"18 ןוא ןט"17 םעד,

 יד טָאה לָאמ סָאד .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד

 יד .ןטַאנַארג ןוא רענייטש טימ ךיז טקידייטרַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי

 ."רעזייה ערעדנוזַאב ןעמעננייא םערוטש טימ טזומעג ןבָאה רעדרעמ

 ןופ טעטימָאקי-לַארטנעצ רעד סױרַא טקיש 1942 רַאורבעפ ןט-7 םעד

 -לעגיז וצ ווירב ַא (5 רוטַאגעלעד רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד "דנוב,

 "ער רעשיטנַארגימע רענָאדנָאל רעד ןבעגרעביא םיא לָאז רע ידכ ,ןעמיוב

 : טרָאד ןענעייל רימ .גנוריג

 ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ ןטָארטעגוצ ןשטייד יד ןענייז רַאונַאי ןיא,

 -רעדיוו ןטנּפָאװַאב ַא טלעטשעג טָאה גנורעקלעפַאב יד .ָאטעג רעװעשרַאװ

 -עגמוא ןענייז ןדיי .ןשטייד קילדנעצ עכעלטע טגרהחרעד טָאה ןעמ .דנַאטש

 "רעביא ןעמ טָאה דנַאטשרעדיװ געט יירד ךָאנ ..טרעדנוה עכעלטע ןעמוק

 עטרילַא יד ןלָאז ..טלעװ עצנַאג יד טרימרַאלַא .עיצקַא יד ןסירעג

 "קערש ןדייל רימ .סעקינבורע ןיא ענעגנַאפעג עשישטייד יד ןעלדנַאװרַאפ

 "עג רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד .ןעװעטַאר זדנוא טנעק ריא .ךעל

 ."ךייא ףיוא ןלַאפ טעוװ עטכיש

 -יאָארעה רעד טָאה ,םירוקמ עשידיי ןוא עשיליוּפ רעטנוא ןכיירטש'ס יו

 ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעטשרע רעש

 "דנע יד ןסיירוצרעביא ,געט יירד ךָאנ ,ןשטייד יד ןעגנוווצעג ,1942 רַאונַאי

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצקַא-גנולדיזסיוא עקיטליג

 ןרעװ טנָאקעג טשינ טָאה ,רעלמיה ,רעריפ-.ס.ס ןופ לעפַאב רעד

 "נַאשז ןוא ןטייהנייא-.ס .ס "עשידלעה; יד לייוו ,טייצ רעד וצ טריפעגסיוא

 "רעד טיוט םוצ ךיז ןבָאה ,ןגעטַארטס ןוא ןלַארענעג טימ ץיּפש ןיא ,ןרָאד

 -מעק-ָאטעג עשידיי יד ןופ טירטסױרַא ןטנּפָאװַאב ,ןטשרע םעד רַאפ ןקַארש

 יַאּפַא"טױט רעטסנרעדָאמ רעד טימ עטנּפָאװַאב ,"ןשטנעמ-רעביא , יד .רעפ

 ןופ ,סרעלעק ןוא ףייה עשידיי יד ןיא ןייגוצנײרַא טרעטיצעג ןבָאה ,רוטַאר

 ,המקנ ןוא טיוט טימ טרעייפעג ןבָאה "ןשטנעמרעטנוא, יד ןענַאוװ

 "יטנַארגימע ,רעשילױפ רעד ןופ טפַאשרעײטשרָאפ עלַאגעלמוא (5

 .ךילגטימ ַא סריא ןעוועג זיא םיובלעגיז רוטרַא ,ןָאדנַאל ןיא גנוריגער רעש
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 28 א
 צ

 .רַאונַאי יד טכליהעגּפָא ןבָאה םזאיזוטנע ןכעלביײרשַאבמוא טימ
 יד ,ןדיי רעװעשרַאװ טנזיוט 70 עטצעל יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןטכַאלש
 ערעײז ןיא ,ןסקַאװעגסױא זיא עיצַאזינַאגרַאספמַאק עשידיײ
 ןעירָאטסיה םעד וצ ,חוכ ןשינַאטיט ןרָאדנעגעל ַא וצ ,גױא
 .קלָאפ ןופ רעטער

 ענעגייא טימ ,עשיטנעטיוא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה תודע עקידעבעל
 -עג יד טשטנעבעג ןבָאה ןדיי ערעטלע ,עמורפ יו ,ןטקַאפ ,ענעעזעג ןגיוא
 יד ףיוא טשוקעג ךעלטנפע ןעמ טָאה סרעּפרעק ערעייז .רעפמעק ענעלַאפ
 ,ןסַאג

 -רַאונַאי יד ןופ תודע ןַא ,לעגנעלש וַאלסידַאלװ ,טצָאּפ-ָאטעג רעד
 -נָאנגעק) "קַאטַא-רטנָאק, : דיל טמירַאב ןייז ןבירשעגנָא ןַאד טָאה ,ןפמַאק
 : ןענעייל רימ ווו ,(ףירג

 ןעמולב עקיטולב ,עטיר דוד...

 ,הװנַארומ עלימ ,עקסינ ןופ

 .ןסקיב ערעזדנוא ןופ םַאלפ רעד סױא טצילב

 ףירגנָאנגעק רעזדנוא !גנילירפ רעזדנוא

 ..ּפָאק ןיא טגָאלש ףמַאק ןופ ןייױו רעד

 :טרָאװ סָאד ךיז טגָארט ליפ-םערוטש ַא יװ

 ."טנוב

 -ַאטעג יד ,ןפמַאק-רַאונַאי יד ןופ גנוטיידַאב יד ןעוועג זיא לַאסָאלָאק
 ןעוועג זיא'ס קיטכיר יו ,טגייצרעביא יונעג ךיז טציא ןבָאה רעניווונייא
 יו גנוטער ןייד זיא דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ןיאק : ?בָאשז , ןופ גנוזָאל יד

 -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ טירטסױרַא רעטשרע ,רעטנּפָאװַאב רעד
 -עטש רעד ןיא ךורברעביא ןשילַארָאמ ַא טכיירגרעד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא
 ,רענַאקיהָאמ-ָאטעג עטצעל יד ןופ גנול
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 טָאה עלַא .טיוט םוצ ןעגנַאגעג טשינ ןיוש קיליוויירפ זיא רענייק

 טימ ןברַאטש רעדָא ,ןשטנעמ יװ ןבעל :ןליוו רעקילייה ןייא טקיניײארַאפ

 ןשירָאטסיה ןרַאפ ףמַאק םוצ טכַאוװעגפיוא טָאה ָאטעג סָאד ,טיוט ןקידריוו ַא

 .עדריוו ןוא דובכ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ ןייז רַאפ ,קלָאפ ןופ םויק

 טרעטסַאלפעג טָאה דנַאטשרעדיװ-רַאנַאי רעטנּפָאװַאב ,רעטשרע רעד

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עייּפָאּפע רַארַאדנעגעל רעד וצ געו םעד טקעריד

 ,1943 לירּפַא ןט-19 ןופ דנַאטשפיוא םענײמעגלַא ןטנּפָאװַאב םוצ
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 ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפױא רערַאדנעגעל רעד

 ,רעמ יירשעג-ייו ןייק ןעמ טרעה ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליופ ןופ

 ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ ןדלעה יד ףמַאק ןיא ןלַאפעג

 ,רערט ןרעטיב ןיא ץרַאה סָאד ,רעטרעוו יד ךיא קניט טולב ןיא

 .טעָאּפ-רעדנַאו רעשיליוּפ ַא, ןדיי עשיליוּפ ךייא רַאפ

 יקסוועינָארב ווַאלסידַאלוװ

 סָאװ ,עייּפָאּפע"ןדלעה ןוא-רעדיוש רענעי ןופ זנוא ןרעטייוורעד ןרָאי

 ףיוא (1 "ןטסַאק-טיוט ןטכַאמרַאפ, ןטסכעלקערש ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה

 םענופ רעדליב יד טסַאלברַאפ טייצ יד סָאװ ,םעד ץָארט .דרע רעשיליופ רעד

 ןופ עטכישעג יד קלָאפ ןשידיי ןופ ןורכז ןיא ןכַאװשּפָא טשינ יז טעוװ ,ןטכענ

 1943 לירּפַא ןיא ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,"דנַאטשפיוא אבכוכירּב ןטייווצ

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 -שיטַאמַארד ןוא רעטסערג רעד זיא סָאד לייוו ,רַאפרעד רָאנ טשינ

 לייוו ,םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,(2 רָאי 1800 ךָאנ דנַאטשפיוא רעשידיי רעטס

 סָאד .םוטנדיי ןשילוּפ ןצנַאג ןופ המשנ יד ןעוועג זיא עשרַאװ עשידיי סָאד

 ןשידיי ןופ רעטנעצ-רוטלוק רעטסשימַאניד ןוא רעטסערג רעד ןעוועג זיא

 טנכייצַאב טָאה ,סלעבעג ,רעטסינימ-עדנַאגַאּפָארּפ רעשיצַאנ רעד (4

 -ַאטָאט ןופ טנעמורטסניא סלַא; *סנטסַאק-טיוט עטכַאמרַאפ, סלַא סָאטעג יד

 ןדיי ןופ גנוטכינרַאפ רעל

 רעד טױל ,135 רָאי ןיא דנַאטשפיוא-אבכוכ-רב ןופ ןלַאפ ןכָאנ (2

 .גנננעכער-טייצ רעיינ
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 רעד ףיוא םיבושי עשידיי עלַא הקיני טּפעשעג ןבָאה סע ןכלעוו ןופ קלָאפ

 ,טלעוו רעצנַאג

 ןשידיי ןופ םוקמוא ןוא ףמַאק רעד ,געװ-ַאטָאגלָאג רעמַאזיורג רעד

 עלַא ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא ןוחטב ,ןייּפ ןוא ליורג םעד סיוא טקירד ,עשרַאװ

 עטקיליטרַאפ ,רעדנעל עטריּפוקָא עלַא ןיא ןוא ןליױּפ ןיא תוליהק עשידיי

 רעזדנוא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה רַאפרעד .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד

 טימ רָאנ ,באב-העשת ןקיטייצ-יינ ַא טימ רָאנ טשינ רַאדנעלַאק-רעיורט

 ןורכזה:םוי ןכעלשטנעמלַא ןוא ןשידיי ,ןקידנרעלַאב-ףיט ַא

 יא יא
* 

 יז .ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד לָאצ יד טסקַאװ רָאידוצ-רָאי ןופ

 טלַאהניא ןכעלשטנעמלַא ןוא ןלַאנָאיצַאנ םעד רעכעלטייד ץלַא ןקיטעטשַאב

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טייקשיאָארעה רעשידיי רערַאדנעגעל רעד ןופ

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשיאעּפָאריײא

 טעָאּפ רענליוו רעגנוי רעד טקירדעגסיוא סע טָאה ,רשפא ןטסעבמַא

 ספמַאק ןצלָאטש ןוא ןפיט םעד ןיא ןמיה-רענַאזיטרַאּפ ןייז ןיא קילג שריה

 ןייק ָאטשינ ."געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמנייק טשינ גָאז, לָארַאּפ

 -יירפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא עדריוו רעכעלשטנעמ רַאפ רעפמעק רַאפ געוו רעטצעל

 ןוא ףמַאק רעטקינייאעג ַא זיא ןעגנוגנידַאב עטסמַאזורג יד ןיא .טייה

 .אנוש םעד רעפטנע רעקידריוװ רעד ,גנוטער וצ געוו רעד דנַאטשרעדיװ

 םעד ןופ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ םירובג יד טקיטעטשַאב ןבָאה סָאד

 טנָאקעג ןעמ טָאה םיא רעביא .(ןייוועג ןופ לָאט) אכבה קמע ןטסבכעלקערש

 ןייז רעביא ןבעגעג טָאה ירעיגילַא עטנַאד סָאװ ,טפירשפיוא יד ןעגנעהסיורַא

 יָאוװ ַאצנַארעּפס ינָא עטַאיצשאל; : "עידעמָאק רעכעלטעג , רעד ןיא םונהיג

 ַאד טייז סָאװ ריא ,ןעגנונעפָאה ערעייא עלַא טזָאלרַאפ) *!עטַארטנע יק

 .("ןיירַא

 סָאװ ,רעקלעפ עלַא ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא םַאזיורג זַא ,לפייווצ ןָא

 םוש ןייק רעבָא ,םזישַאפ םעניורב ןופ לוויטש ןרעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןשידיי ןופ ליורג םעד ךרודַא טשינ זיא קלָאפ

 ןיצידעמ ,ערעל-ןסַאר ןוא עיגָאלָאכיסּפ ,עיגָאלָאיב ןופ ןצעּפס עשיצַאנ

 ַא ,טײקכעלטקניּפ רעשטייד טימ טעברַאעגסיױא ןבָאה ,עיגָאלָאטַאּפ ןוא
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 -רַאפ ,ןדיי ןענָאילימ ייב ןבעל ןופ ןליוו םעד ןטיױטּפָא ןופ ןַאלּפ ןשינָאלווייט

 ןופ עיצַאזילַאער יד ןרעכיזרַאפ טפרַאדעג טָאה סָאד .סָאטעג ןיא עטרַאּפש

 ןשיאעּפָארײא ןופ (גנוקיליטרַאפ עשיזיפ) ?עצרעמסוַא , רעלַאטָאט רעד

 ךרוד טעברַאעגסיוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןַאלּפ-"גנוזעלדנע, םעד טיול ,םוטנדיי

 ,1941 ץרעמ ןיא ךָאנ ,ןַאמכייא ןוא רעלימ ,ךירדייה --- םילודג-,ס.ס יד

 ָצלַא ןיא טריבורּפסיױא ןרָאװעג ןַאלּפ רעד זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןופ ךוב-גָאט ןיא .רעגנוה רעכעלביירשַאבמוא רעמַאזיורג .,ןטייהלצנייא

 וצ ןכילגרַאפ (רעגנוה רעד) רע טרעוו ,(רעקינָארכ-ָאטעג) ןדרַאבצרַאװש

 רעד טל .,ןגילפ יו ןלַאפ רעטנזיוט ווו ,עפָארטסַאטַאק רעשיטנַאגיג ַא

 טנעצָארּפ 50 ךעלבעטשכוב טברַאטש עסערּפיַָאטעג רעשידרערעטנוא

 עטיוט ךיז ןרעגלַאװ ןסָאג יד ףיואק .רעגנוה ןופ גנורעקעלפַאב רעד ןופ

 ןוא .ןעגנוטייצ טימ עטקעדעגוצ ,ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק ןופ סרעּפרעק

 ."ייר רךעייז ףיוא קידנטרַאװ ,קיטליגכיילג ךרודַא ןעייג עטיוט-בלַאה רעטנזיוט

 טלַאפ רעמיצ ןייא ףיוא .טייקיזָאלמייה ןוא טפַאשגנע עכעלקערש ַא

 ָאטשינ .ענעיגיה יד ןטיהּפָא ןופ טייקכעלגעמ ןייק ָאטשינ .ןשטנעמ 15 סיוא

 ,סעימעדיּפע סיוא טכערב'ס .ןטנעמַאקידעמ ,ףייז ןייק ,ןעלטימ ערַאטינַאס ןייק

 ,סופיט-קעלפ רעד זיא עטסכעלקערש יד

 :רימ ןענעייל ,וויכרַא ןשילױוּפ ןופ ןטנעמוקָאד יד ןופ םענייא ןיא

 זרעגלַאוו'ס ,.דליב ךעלקערש ַא רָאפ ןלעטש ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןסַאג יד

 -עג ןעעז רימ .סעימעדיּפע ןוא רעגנוה ןופ תונברק -- עטיוט סנפיוה ךיז

 ײמרַא ןַא ..ץערק טימ עטקעדַאב ,ןטעלעקסירעדניק ,סרעּפרעק ענעלָאװש

 ךיז ןסייר רעטרעדנוה .טכַאנייב ןוא גָאטײב טרעמָאי ,רעלטעב-רעדניק ןופ

 -ַאֹנ ןופ ןלַאפ ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא רעגַאליטיױט םעד ןופ סױרַא

 "ןליוק עשיצ

 -כעלברעטש יד טָאה ,1928 ןיא ביוא .קיטסיטַאטס-טיוט עמַאזיורג ַא

 יז טייגרעד ,(ךעלטַאנָאמ) ןשטנעמ 459 ןפָארטַאב ןדיי רעװעשרַאװ ייב טייק

 עטנענַאמרעּפ ַא -- םעד וצ .(רעמ לָאמ 14) 5560 -- וצ 1942 יַאמ ןיא

 ןיא ןשטנעמ ףױא דנַאי רעכעלגעט-גָאט ַא .קערש-טיוט עכעלגעט-גָאט

 תוילת .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןופ "סעקנַאּפַאל , .ןעגנוניווװ ןוא ןסַאג יד

 ןיא סעיצוקעזקעדןסַאמ ."רעכערברַאפ, ןופ סרעּפרעק ןיוש עטפייטשרַאפ טימ
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 קַאיװָאּפ ןיא עטקינייּפעג עטריטסערַא רעטנזיוט ,(2 רעדלעוו עקימורַא יד

 ערענעלק ןוא .ַאכוש עײלַא ףיוא ָאּפַאטשעג רעד ןיא ןוא (הסיפת)

 -נעצ ,תונמלַא רעטנזיוט .."טעברַא ףיוא ןעגנוקישסיורַא, ערעסערג ןוא

 סע .טּפשמרַאֿפ ,טזָאלרָאװרַאפ ,טמַאזנייארַאפ ,םימותי רעטנזיוט רעקילד

 ,רענגַאב א טרעוו טיוט רעד .ןבעל ןופ ןליוו רעד טױטעגּפָא טרעוו

6 8 
* 

 ,יקסנישטָאּפָא ,רעקינָארכ-ָאטעג ןופ "רעגערט-ווירב ןשידיי , םעד ןיא

 : רימ ןענעייל

 ןיא ,ןייּפ ןיא ןוא קערש ןיא ,ץכעקעג לפעל ַא ןָא ,טיורב ןָא ןבעל ַא;
 ,קיכיסּפ רעד ףיוא גנוקריווסיוא עמַאזיורג ַא טַאהעג טָאה ,ןרָאי ןופ ךשמ

 -ַאּפַא רעמָאקלופ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייז ,ןשטנעמ עטרעטַאמעגסיױא .ליפ

 עקסינ ,עשטָאמס ,עקסװָארטסָא ,ענלַאמכָארק ףיוא רעזייה יד ןיא ...עיט

 "ערב ןוא רעמינּפ עסַאלב טימ ,גנוגעװַאב ןָא ,תוחּפשמ עצנַאג ןגעלעג ןענייז

 תוחוכ יד זיב ןגעלעג ןענעז ייז .ןעמעלַא וצ קיטליגכיילג ןגיוא עקידנענ

 : ".ןעגנַאגעגסיױא ןענייז

 טפרַאדעג טָאה ,זָאכיסּפ ןסַאמ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,דנַאטשוצ רעד

 רעװעשרַאװ טנזיוט 2300 רעכעה ןופ גנולדיזסיוא "עקיאור, יד ןרעכיזרַאפ

 רעבמעטּפעס טפלעה רעד זיב ילוי ןט-22 ןופ) ןטַאנָאמ 2 עּפַאנק ןיא ןדיי

 'קיל עקיטליגדנע יד ןוא (4 עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא (2

 ,רעטעּפש ןטַאנַאמ 7 ,עיַאדיװ

 ןטשרע רעייז ןכיירגרעד וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעדרעמ-רעקלעפ יד

 טָאה סָאװ ,סָאד טריסַאּפ טָאה'ס .טרעטשעצ ןרָאװעג זיא רעטייווצ רעד .ליִצ

 ,רַאבזילַאער-טשינ ןוא שיטסַאטנַאפ ,ךעלביולגמוא ןייז וצ ןעזעגסיוא

 שיזיפ ,ןדיי רעװעשרַאװ עטּפשמרַאפ טוט םוצ טנזיוט 70 עטצעל יד

 ןעיצ ,רעיודסיוא ןופ ןצענערג עטצעל יד זיב ,עטרעטַאמעגסיוא קיטסייג ןוא

 רעד ןופ געטיליורג ענעפָאלרַאפ יד ןופ (ןריפסיוא) תונקסמ עלַא סיױרַא

 ןיא ןקַאלָאּפ ןוא ןדיי יד ןופ סעיצוקעזקע-ןסַאמ יד ליּפשייב םוצ יו (3

 .עשרַאו רעטנוא דלַאװ ַא -- ירימלַאפ

 טיהרעמ יד ,ןשטנעמ ןָאילימ ַא רעכעה ןעמוקעגמוא ןעניזיס וו 4
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 יד לענש ןקינייארַאפ :סולשַאב ןטסעפ םוצ ןעמוק ייז .,עיצַאדיװקיל-ןסַאמ

 געוו רעקיצנייא רעד זיא ףמַאק ןוא דנַאטשרעדיװ ,תוחוכ עטרעטילּפשעצ

 .טיוט ןכעלשטנעמ ןקידריוװ ַא ןופ געוו רעקיצנייא רעד ןוא גנוטער ןופ

 ןריזילַאנַא גנַאל ךָאנ ןלעװ ,ןגעטַארטס ןוא ןגָאלָאכיסּפ ,רעקירָאטסיה

 רעשידיי רעד ןופ רענלעז 800 ןופ םזיאָארעה ןוא טומ ןכעלביולגמוא םעד

 -רַאפ רעשירעטילימ רעשידיי רעד ןופ 400 ייב ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 ,גנוקינייא

 .סיירפיוא ןוא ןטַאנַארג ,ןטעלָאטסיּפ טימ --- טנפָאװַאב וויטימירּפ

 טנעקעג ייז ןבָאה -- ןטַאמָאטױא יירד רָאנ ןוא ןסקיב עכעלטע ,רעשעלפ

 שיכיטס ןבָאה סָאװ ,ןדיי טנזיוט סקעז ןופ ץיּפש ןיא) ןכָאװ סקעז ןופ ךשמ ןיא

 ןויסַאּפ ַא טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,טנזיוט 20 ןוא ןּפורג-ספמַאק ןפַאשעג

 רעד וצ ךיז ןלעטש ןגעװ ,ןלעפַאב-יצַאנ יד קידנרעה טשינ ,דנַאטשרעדיװ

 -ריזינַאגרָא רענרעדָאמ ,רעקיטכעמ ַא ךיז ןלעטשנגעקטנַא (גנולדיזסיוא

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאב ײמרַא ,רעט

 -רעוו 3 ,ןעפַאװ-.ס.ס רעד ןופ ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס טנזיוט 2 רעכעה

 ײלױּפ ןופ ןענָאילַאטַאב טימ עטקרַאטשעג ,(יײצילָאּפ) ןענָאילַאטַאב-טכַאנ

 טימ ,(ןעגנוליײטּפָא עשיטעל ןוא רעניאַארקוא) "ןרַאקסַא , ןופ ,ײצילָאּפ רעש

 -ַאב טימ ץיּפש ןיא ,רעדילגטימ-,ס.ס עטריזיליבָאמ-לעיצעּפס טנזיוט ןביז

 לענָאלָאק ,רעריפ-ןעדַאגירב-.ס.ס רעד יו ,ןגעטַארטס-רעדרעמ עטמי

 -- ףפמוטש רָאיַאמ-לַארענעג ןוא ּפָארטס ןעגרוי לַארענעג-.ס.ס ,ןרעמַאז

 ָאטעג יד ןגעק ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא ,חוכ רעשירעטילימ רעקיזיר רעד טָא

 .רעלדנעטשפיוא

 :(326 טייז ,2 דנַאב) "םיבתכ, יד ןיא טביירש םולבלעגניר

 ָאטעג ןופ ןסַאג יד רעביא .עיצקַא-לירּפַא יד ןכָארבעגסױא זיא סע;

 ןלָארטַאּפ יד טזיירקעג ,לירּפַא ןט-19 ןפיוא ןט-18 ןופ טכַאנ רעד ןיא ןבָאה

 -עק-טנזיוטסקעז ַא ןזיװַאב ךיז טָאה סע ...עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ

 .רעװעג ןטריזירָאטָאמ םענרעדָאמ ןיא טנפָאװַאב ,ײמרַא עשטייד עקיט

 -טיוט לפייה ַא ןטָארטעגסױרַא זיא ײמרַא רענרעדָאמ רעקיזָאד רעד ןגעק

 ,טעטילַאװק רעטסעב ןופ טשינ ןרעװלָאװער ןיא טנפָאװַאב ,ןשטנעמ עטיירג

 סע זַא ןיזטסוװַאב ןטימ לופ ,טנגוי רעטסלבָאנ ,רעטסעב רעד ןופ לפייה ַא

 ?טיוט רעד ייז טרַאװרעד

 ןופ ןדלעה יד ןבָאה ,גנונעפָאװַאב רעוויטימירּפ רעד רעסיוא רעבָא
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 ןייק טָאה אנוש רעד ןכלעוו ןגעוו ,חוכ ַא טימ טרינָאּפסיד ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןוא ,ןפמעק וצ גנובערטש עקילייה יד ןעוועג זיא סָאד .טַאהעג טשינ גנֹונַא

 .רעגריב ןוא ןדיי עצלַאטש יוװ זיא ,ןלַאפ ביוא

 רעסיורג רעד טקיביײארַאפ ןוא טּפַאכעגפיוא טָאה גנובערטש יד טָא

 ןייז ןיא ,יקסוועינַארב ווַאלסידַאלװ ,טעָאּפ רערענָאיצולָאװער-שירַאטעלַארּפ

 :טרָאד טביירש רע ."ןדיי עשיליױּפ יד , : דיל

 ןברַאטש וצ ןזייוַאב טנָאק ריא ןוא !רעייבכמ ןופ ןיזמ

 ."רעבמעטפעס ןופ טייג סָאװ ,ףמַאק ַא ,גנונעפָאה ןָא ,עמענפיוא

 שידלעה ַא ןופ רעדניק ןדלעה-ָאטעג יד ןיא ןעזעג טָאה יקסוועינָארב

 ,םיאנומשח יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,םוטרעטלַא ןַא זיא סָאװ ,קלָאפ

 -ַאנ רַאפ רעקירדרעטנוא עשינָאדעקַאמ-שיכירג יד ןגעק ףמַאק ןיא סױרַא

 ,ייז ןיא ןעזעג ךיוא רעבָא טָאה רע. טייהיירפ רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצ

 -יטנָאק טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,טבעלעג ןבָאה ייז ווו דנַאל ןופ ןטָאירטַאּפ

 ןשידיי ןוא ןשילוּפ ןופ אנוש ןעמַאזניימעג םעד ןגעק -- ףמַאק םעד ןריאונ

 ,ףמַאק םעד ןריאוניטנַאק טלָאװעג ןבָאה ייז ,םזיצַאנ ןקיטולב םעד ,קלָאפ

 רעשיליוּפ רעד ןעוו ,1929 רעבמעטּפעס ןטשרע םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 םעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ,עּפָאריא ןיא רעטשרע רעד טָאה ,רענלעז

 .ײמרַא-רעלטיה רעד ןופ ףירגנָא

 -ָאטסיה-סנַאטסיזער ליפ ןופ ןכָארטשעגרעטנוא טרעוו טנעמָאמ רעד

 רעשידיי רעד ןופ ףורפיוא ןטמירַאב ןיא טרָאװ םוצ ןעמוקעג זיא רע .רעקיר

 -פיוא-ָאטעג ןופ געט יד ןיא ,1943 לירּפַא ןט-23 םעד ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק

 ! ןטַאדלָאס-סטייהיירפ ! רעגריב ןקַאילָאּפ, :טרָאד ןענעייל רימ. דנַאטש

 ךיור ןיא ,רעזייה ערעזדנוא ןסישַאב עכלעוו ,ןטַאמרַאה ןופ ןלַאנק ןיא

 עכעלרעדורב ַא ךייא רימ ןקיש ,עטעדרָאמעג ןופ טולב ןוא ןעמַאלפ ןופ

 ,.יגנוסירגַאב עקיצרַאה

 ןוא רעייא רַאפ !טייהיירפ רעייא ןוא רעזדנוא רַאפ ףמַאק ַא טייג'ס

 המקנ ןלעװ רימ ...עדריוו ןוא דובכ ןלַאנָאיצַאנ ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא

 ,ץעשזלעב ,עקנילבערט ,םישטנעיװשָא ןיא סנכערברַאפ יד רַאפ ןעמענ

 ןוא טוט ףיוא ףמַאק רעד ןבעל לָאז ! טייהיירפ יד ןבעל לָאז ...קענַאדיײמ

 .?טנַאּפוקַא ןטימ ןבעל

 ,דנַאטשפיוא ןופ געט יד ןיא רעזיײה-ָאטעג יד ףיוא ןבָאה רַאפרעד
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 "סייוו ןוא עטיור-סייו ,ערעדנַא יד ןבעל ענייא ,טרעטַאלפעג שילָאבמיס

 ,יקסוועינָארב ןבירשעג ךעלטפַאשנדיײיל ױזַא טָאה רַאפרעד .(5 רענעפ עיולכ

 :"ןדיי עשיליוּפ יד , --- דיל ןייז ןיא

 ןצירקנייא ףרַאדימ סָאװ ,טָאג

 :ןורכז ןשיליױפ ןיא ,ןײטש ַא ןיא יװ

 םייה עמַאזניימעג רעזדנוא

 ןסָאגרַאפ טולב ןוא ,טרעטשעצ ןעמ טָאה

 | ,טרעדורב זדנוא

 .םישטנעיווװשעָא ,ןַאכַאד ,רעױמ-עיצוקעזקע רעד ,טקינייארַאפיס

 ."עטַארק-הסיפת עדעי א רבק רעטנַאקַאבמוא רעדעי

 לא
* 

 -רַאפ ַא רָאנ ןעוועג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד זיא יצ

 ןכעלשטנעמ ַא רַאפ גנוטערטסױרַא ןַא ,טקַא-עיצַארעּפסעד רעטלפייווצ

 ? גנוטער ןופ גנונעפָאה םוש ןָא ,טיוט

 רעבָא ליפ .גנולעטש ַאזַא ןָאעמענ רעביירש ןוא רעקירָאטסיה ליפ

 ןוא דנַאטשפיוא ןיא זַא ,ןטקַאפ ןוא ןטנעמוקָאד ןופ ךמס ןפיוא ,ןָא ןזייוו

 ןופ געוו ןקיצנייא םעד ןעזעג ,ןדלעה-ָאטעג רעװעשרַאװ יד ןבָאה ,ףמַאק

 ,גנוטע

 :קָאלב ןשיטסישַאפ-יטנַא ןופ גנוזָאל:טּפוה םעד ןיא סָאד טעז ןעמ

 ושידרערעטנוא ןופ ןרעמונ יד ןופ םענייא ןיא *! גנוטער ןייד זיא ףמַאק ןיא;

 רעד , :רימ ןענעייל ,"ףור רעד , (קָאלב ןשיטסישַאפ-יטנַא ןופ) ןַאגרָא

 ףמַאק ןופ געוו רעד רָאנ ,ןעייר ענעסָאלשעג ןוא טייקינייא טרעדָאפ ףמַאק

 ."גנוטער ןוא טייהיירפ וצ טריפ

 "ספמַאק רעשידיי רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד טיול ,טָאה ףמַאק רעד

 -ָאלָאכיסּפ ןיא ,טָאה רע .ןטקעּפסַא עקיטכיוו עכעלטע טַאהעג עיצַאזינַאגרָא

 רעד .ןבעל ןופ ןליוו ןוא לַארָאמ ,ןביולג םעד ןקרַאטש טפרַאדעג ,ןיז ןשיִז

 יטנַא רעד טימ ,ָאטעג ןיא עטרילָאזיא יד ןדניברַאפ טפרַאדעג טָאה ףמַאק

 "עג ןשיאָארעה םעד טימ ןוא ,ןלױּפ ןטריּפוקָא ןיא גנוגעוװַאב רעשיצַאנ

 .556 טייז ,2 .ב *ָאטעג ןופ םיבתכ; םולבלעגניר (5
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 -למ-טלעו רעטייוצ רעד ןופ ןטנָארפ יד ףיוא עטריאילַא יד ןופ לגנַאר

 יז זַא ,דרערעטנוא רעשיליוּפ רעד ןזייוו טפרַאדעג טָאה ףמַאק רעד .המח

 -רעדיוו רעשילױּפלַא רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב סלַא ,ןדיי יד ףיוא ןלעטש ןָאק

 ,גנוגעוװַאב-דנַאטש

 טפרַאדעג ,ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ןעמערוטש סָאד טָאה ,ןיז ןשיטקַארּפ ןיא

 רעשירַא רעד ףיוא ,רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןופ גנוטער יד ןכעלגעמרעד

 ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןוא םירכח-טפמַאק ייב ,טייז

 ,עיצַאזינַאגרַא -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ-בַאטש עסיוועג

 ץשיליוּפ עשיטָאירטַאּפ סָאד זַא ,טייקכעלגעמ ַא ןיא טביולגעג וליּפַא ןבָאה

 םענעגייא ןַא טימ דנַאטשפױא ןשידיי םעד ףיוא ןרעפטנע טעוװ ,עשרַאוו

 טָאה (6 "המחלמ עשידיי שטייווצ , יד .אנוש ןגעק טירטסױרַא ןטנּפָאװַאב

 ןגעק ןליוּפ ןופ גירק טעיינ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז טפרַאדעג םורַא ױזַא

 ,ךייר ןשיצַאנ םעניורב

 רעד ךָאנ ,ןעוועג ןיוש ךָאד זיא סָאד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ רימָאל ןוא

 -גילַאטס ייב "ןשטגעמרעביאק ?ערַאבגיזַאבמוא, יד ןופ הלּפמ רעסיורג

 רעד רעטנוא ,סעיזיויד 102 ןרָאװעג טרעטשמשעצ ןענייז סע ווו ,דַארג

 ענעגנַאפעג עשטייד טנזיוט 200 רעכעה ןוא סולוַאּפ לַאשרַאמ ןופ גנוריפנָא

 ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 -רעביא ןשירָאטסיה םעד ןופ גנוקריווסיוא רעשילַארָאמ רעד ןגעוו

 -ַאטעג רעד ףיוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךורב

 ,רעטעברַא ןשידיי ַא ןופ רעטרעװ יד תודצ ןטסעבמַא ןגָאז ,גנורעקלעפַאב

 ןיא לַאזקָאװ :חרזמ ןפיוא טעברַאעג ןַאד טָאה רעכלעוו ,ָאזַאלעשז םוחנ

 : ןעגנורעגירעד ענייז ןיא טלייצרעד רע סָאװ טָא .עשרַאוװ

 (ןשטייד) עטעדנווורַאפ טימ ןענָאגַאװ ןעמוקעגנָא ןענייז געט ענעי ןיא,

 יד ןגָארטעגסױרַא ןבָאה רימ .טנעה ןוא סיפ ענעריורפעגּפָא טימ לעיצעּפס

 רעטעברַא-ָאטעג יד ןעוו ,לֵאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .עטעדנווװרַאפ

 םויווַאלפ ףסוי רעקירָאטסיה רעשימױר-שידיי רעטמירַאב רעד (6

 ןרָאי יד ןיא ,רעמיור יד ןגעק ןדיי יד ןופ דנַאטשפיױוא םעד ןףפורעגנָא טָאה

 -סיה עסיוועג ."המחלמ עשידיי יד; ,גננעכער-טייצ רעייננ רעד רַאפ 0

 רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשפיױוא םעד ןפורעגנַא ןבָאה רעבײײרש ןא רעקירָאט

 ."המחלמ עשידיי עטיירוצ יד; ָאטעג
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 -ַאטס םעד טליפעג ןבָאה רימ ,ןשטייד יד רַאפ קיסיילפ טעברַאעג ןבָאה

 ?טניוו רעדַארגניל

 רעשילגנע רעד ןופ תונוחצנ עסיורג ןופ הפוקת ַא ןיוש ךיוא זיא סָאד

 ןשטייד ןטמירַאב ןופ דנַאטשרעדיװ םעד טכערב יז .עקירפַא ןיא ײמרַא

 יז ,(1942 רעבמעווָאנ ןט-12 םעד) קורבָאט טיײרפַאב ןוא לעמָאר לַאשרַאמ

 ַא ןָא ךיז טביוה ,1943 רַאונַאי ןיא ןוא ןײמעלַא-לַא ייב ןלעמָאר טּפַאלקעצ

 .עינַאטילָאּפירט ןיא עוויסנעפָא עיינ

 ןעגנורידרַאבמָאב-טפול עסיורג עטשרע יד ןופ טייצ ַא ךיוא זיא סָאד

 .ןענַאלּפָארעַא עשינַאקירעמַא ןוא עשילגנע ךרוד דנַאלשטייד ןופ

 ,ךייר ןטירד ןופ טָאטש-טּפױה רעד ףיוא ּפָארַא ןלַאפ ,1943 רַאונַאי ןיא

 .סעבמָאב-סיירעצ ןוא-דניצ רעטנזיוט

 -ַאב רעד ןופ גנונעפָאה ןוא לַארָאמ יד ןביוה טזומעג טָאה ץלַא סָאד

 קיטכעמ טקריוװעגסיוא טָאה סָאד ,רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא גנורעקלעפ

 ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ףיוא

 עלעמרָאפ וצ וליפא טייגרעד'ס .ךיז יז טסקַאװעצ ןלױוּפ ןיא ךיוא

 -ָאבַאס רעד .ןטייהנייא-.ס.ס ןוא ןעגנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ ןטכַאלש

 .רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןָא טמענ ןּפונק-ןַאב ענעדישרַאפ ףיוא שזַאט

 -עוטסױרַא ערַאדילָאס ַא זיא עיצַאוטיס רעיינ רענײמעגלַא רעד ןיא

 עשירעטילימ ןוא עשילַארָאמ סלַא סנַאטסיזער רעשילױּפ רעד ןופ גנוט

 .טייקכעלגעמ עלַאער ַא ןעוועג ,דנַאטשפיוא ןשידיי ןופ ,גנוציטשרעטנוא

 ; (342 טייז ,2 דנַאב) םולבלעגניר טביירש יָאטעג ןופ םיבתכ, יד ןיא

 -מוא ןענעז ןדיי זַא ,גנוניוטש ןופ ןגיוא יד ןבירעג ןבָאה ןטימעסיטנַא יד

 .?ןסיש ןוא ךיז ןקידייטרַאפ וצ דנַאטש

 צרעטייוו יד ןופ ןעמ טעז ,ןגיוא יד ןבייר טזומעג ןבָאה ייז קרַאטש יו

 : ןעמולבלעגניר ןופ רעטרעוו

 טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה גנוניימ עכעלטנפע עשיליופ יד;

 -ַאטס ןיילק, ןפורעגנָא םיא טָאה ןעמ .ָאטעג ןופ גנוטלַאה רעשידלעה רעד

 .(7 עטַאלּפרעטסעװ ןופ גנוקידייטרַאפ רעד טימ ןכילגרַאפ "דַארגניל

 ןיוע 1959 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ רעשיליופ-שטייד רעד תעב 0

 רעשילױפ רעקיטכיו רעד זיא (רעבמעטּפעס ןט-1 םעדו גָאט ןטי1 םעד

 ,טָאטש-יירפ יד ןופ חטש ןפיוא) ףלָאג רעקיצנַאד ןיא טקנוּפ-סגנוקידייטרַאפ
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 -בלעזיָאטעג רעד טימ ןעגנונעפָאה ענעבירטעגרעביא ןדנוברַאט טָאה ןעמ

 ןיא דנַאטשפיוא םענײמעגלַא ןַא ןופ בױהנָא ןַא ןעזעג םעד ןיא טָאה ןעמ ,ץוש

 -לעז רעד ףיוא ,דנַאב ןבלעז ןיא) ."ןדיי יד ךרוד םענעביױהעגנָא ןַא ,דנַאל

 ,(טייז רעב

 טייקכעלגעמ רעד טימ טנכערעג ךיז ןבָאה רעקנעה-טּפיוה עשיצַאנ יד

 םעד רַאפ .עשרַאװ ןיא דנַאטשפיױוא ןשידיי-שילױּפ ןטרינידרַאָאק ַא ןופ

 .וָאלרעד טלָאװעג טשינ םעד וצ ןוא טרעטיצעג ייז ןבָאה

 -עשרַאװ ןופ רָאטַאדיװקיל:טּפױה רעד טקיטעטשַאב ךיוא טָאה סָאד

 ןרַאפ ןעגנורעלקרעד ענייז ןיא ,ּפָארטס ןעגרוי לַארענעג- ס.ס ,ָאטעג רעוו

 ,1951 רָאי ןיא טכירעג ןשיליופ

 -קיליָאטעג רעד תעשב ,עשרַאװ ןיא טריזיליבַאמ רע טָאה רַאּפרעד

 ןוא ייצילָאּפ-.ס.ס טנזיוט 7 ,רעקנעה-.ס.ס עלעיצעּפס טנזיוט 8 ,עיצַאדיװ

 ,טקירטסיד רעװעשרַאװ ןיא ןשטנעמ טנזיוט 15 ייב ןוא עירועמרַאדנַאשז

 רעד ףיוא ןפמַאק יד ןופ ךיז ןפרַאװרעביא רַאפ רַאפעג עלַאער יד

 ןיא קרַאטש רעקנעה'טּפיוה ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא טייז ?רעשירַא;

 ,טכַארטַאב

 56 יא
 א

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד זַא ,ןעגנורדטעג זיא םעד ןופ

 ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ,רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ַא רָאנ טשינ ןגָארטעג טָאה

 ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשילױּטלַא רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב

 רעד ןופ ןפורפיוא ןוא ןליצ יד ןיא ןכָארטשעגרעטנוא טרעװו סָאד

 רעשידייג רעד ןיא ןעזעג ךיוא ןבָאה סָאד .עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי

 -ױּפ ןופ ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד עשיטָאירטַאּפ-ךעלקריװ צעלַא "המחלמ

 ,קלָאפ ןשיל

 יד ןופ ףמַאק רעשיטַאמַארד רעד זַא ,ןעזעגסיורָאפ יונעג ןבָאה ייז

 רעצנַאג רעד רַאפ ףמַאק ַא זיא ,זיוה-ָאטעג ןדעי רַאפ רעלדנעטשפיוא עשידיי

 .עשרַאו טָאטש-רעריטרַאמ

 יד ךרוד ,םי ןוא טפול רעד ןופ ןרָאװעג טרידרַאבמַאב סָאזױרג (גיצנַאד

 -רַאכוס רָאיַאמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןָאזינרַאג רעשיליופ רעד .ןשטייד

 .טקידיײטרַאּפ שיאָארעה ךיז טָאה יקס
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 ןופ ןטכינרַאפ עלַאטָאט סָאד .טקיטעטשַאב עקַאט ךיז טָאה סָאד ןוא

 ץנַאג ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט רעד וצ ריפניירַא ןַא ןעוועג ךָאד זא ,ָאטעג

 ,1944 רָאי ןיא ,זיוה ךָאנ זיוה ,עשרַאוו

 טכַאלש ַא ןעוװעג זיא ןדלעהדָאטעג יד ןופ ףמַאק רעשיאָארעה רעד

 רעװעשרַאװ ךעלטשער יד ןופ דובכ ןוא גנוטער רעד רַאפ זיולב טשינ

 ,קלָאפ ןשילױוּפ ןופ גנוטער רעד רַאפ ךיוא רָאנ ,ןדיי

 גנוטכינרַאפ יד זיא ,ןרעלמיה ןוא ןסלעבעג ןופ ןעגנורעלקרעד טיול

 רעד ןופ ןדרָאקַא עטצעל יד ןופ רענייא; ןעוועג ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 רעד ןיא רעבָא .עּפָאריײא ןיא (גנוטכינרַאפ עלַאטָאט) ?עצרעמסוַא ןעדוי;

 יד טריפרעד רעקינכעט ןוא ןרעינישזניא עשיצַאנ ןבָאה טייצ רעבלעז

 טנזױט 15 זיב ץיוושיוא ןיא סעירָאטַאמערק יד ןופ טפַארקזזָאלכרודַא

 ןעמעוו רַאפ .ןָאילימ 5 רעביא סָאד טפערטַאב ךעלרעי .ךעלגעט ןשטנעמ

 ביוא ,גנוטכינרַאפ ןופ "קינכעט-רעדנווש עקיזָאד יד טפרַאדעג ןעמ טָאה

 ? טזיילעג ןעוועג ןיוש זיא םעלבָארּפ"ןדיי רעד

 -ָאטעג רעוװעשרַאװ יד ןופ ףמַאק רעד זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ

 ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ םויק ןרַאפ לגנַארעג ַא ךיוא ןעוועג זיא ןדלעה

 -ַאמערק יד ןײגכרודַא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשילױּפ ןופ --- םעלַא רַאפ

 ןדיי יד ךָאנ ךיילג סנעמיוק-עירָאט

 עמייהעג עשיצַאנ עטּפַאכרַאפ ןוא ענענופעג ליפ יונעג ןזייווַאב סָאד

 ,סעיצקורטסניא ןוא ןטנעמוקָאד

 ,דנַאטשפױא םעד טכעלגעמרעד טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאפ-טּפיױה רעד

 ,דישרעטנוא ןָא ,עלַא ןופ טייקינייא רעד ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ןעוועג זיא

 .ןעגנומערטש עשיטילָאּפ

 -רָאמרעד ןופ עבמָאטַאקעה רעקיזיר ַא ףיוא ,ןעמוקעג יז זיא טעּפש

 טנזוט 200 רעכעה טלייצעג טָאה סָאװ ,רעטסעװש ןוא רעדירב עטעד

 טפלעה רעד ןזיב ילוי ןט-22 ןופ טינשּפָאטייצ םעד ןיא עטקיליטרַאפ

 ,1942 רעבמעטּפעס

 ַא ןופ ףמַאק ןטקינייאעג ןופ טייקיטכיוו ןוא טייקילייה יד טזייוװַאב סָאד

 ,םוטעמוא ןוא ,תופוקת עשירָאטסיה עלַא ןיא קלָאּפ טָארדַאב
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 ,עלַאנָאיצַאנרעטניא ןייז טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשמיױא רעד

 רעשיטָאטש רעטשרע רעד ןעוװעג זיא רע .ךַארּפשסױא עכעלשטנעמלַא

 יירעד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא דנַאטשפיוא

 עלַא ןיא רעפמעק-סנַאטסיזער יד רַאפ רעזייווגעוו ַא ןעוועג רע זיא רעב

 ןשיגעטַארטס םעד טיירגעגוצ רע טָאה םעלַא רַאפ רעבָא .רעדנעל עטריּפוקָא

 יװ ,סָאטעג ערעדנַא ןיא רעפמעק עשידיי יד רַאפ ןדָאב ןשילַארָאמ ןוא

 ןיא טיט םוצ עטּפשמרַאפ יד רַאפ ;ןידנעב ,וָאכָאטסנעשט ,קָאטסילַאיב

 "יטרַאּפ עלַא ןיא ןדיי ןופ לײטנָא-ןסַאמ ַא רַאפ ;רוביבָאס ןוא עקנילבערט

 ידנַאטשרעדיװ רעשיאעּפָארײא רעצנַאג רעד ןופ ןעגנולײטּפָא עשינַאז

 יטלעוו רעטייווצ רעד ןופ רעקירָאטסיה ליפ ןביירש םעד ןגעוו .גנוגעווַאב

 "וקָא עלַא ןופ ,רעפמעק-סנַאטסיזער ,רעמענלײטנָא עטקעריד ןוא המחלמ

 .רעדנעל עטריּפ

= 

 ןעװעג זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיײּפָאּפע יד זַא ,לפייווצ ןָא זיא'ס

 רַאפ ,ליּפשייב רעכעלברעטשמוא רעד ,עטכישעג רעד ןופ ףור רעסייה רעד

 "ידייטרַאפ ןוא גנואײטשטנַא רעד רַאפ ןפמַאק ערעווש עריא ןיא הנגה רעד

 .לארשי תנידמ ןופ גנוק

 ךָאנ זיא ןדלעה-ָאטעג רעװעשרַאװ יד ןופ גנוקריווסיוא יד רעבָא

 .ערעדנַא ןַא

 טמערוטשעג ןבָאה םזיאָארעה ןוא ןברק רעייז ,טסייג-ספמַאק רעייז

 עטקינייארַאפ) ,ו"נָא רעד ןופ עלבמַאסַא-לַארענעג רעשירָאטסיה רעד ףיוא

 יַאלקָארּפ קימיטשנייא זיא'ס ןעוו ,7 רעבמעווָאנ ןט-29 םעד ,(סעיצַאנ

 .הכולמ לארשי רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןופ גנואײטשטנַא יד ןרָאװעג טרימ

 ,רעקלעפ יד ןופ ןסיוועג ןופ רָאנ טשינ גיז ןופ טקַא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 .קוק ןשירָאטסיה ןפייר רעייז ןופ ךיוא רָאנ

 ןלַאורטסנָאמ ןופ גנולייטרוארַאפ עכעלשטנעמלַא יד ןעוועג זיא סָאד

 .רעקלעפ ןופ טייהיירפ ןוא ןבעל םעד ןגעק ןכערברַאפ-יצַאנ

 טנעקרענַא ךעלרעייפ טָאה 1947 רעבמעוװָאנ ןט-29 ןופ עיצולָאזעד יד

 יירפ ַא ףיוא ,קלָאפ ןדעי ןופ םעד ךרוד ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ טכער סָאד

 ,דנַאל קיגנעהּפָאמוא .,ןגייא ןייז ןיא ןבעל ךעלשטנעמ ,לַאנָאיצַאנ
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 זיא ,דנַאטשפױא ןופ גָאטרָאי ןט-5 ןיא ,1948 לירּפַא ןט-19 םעד

 ןיא לָאמקנעדיַאטעג רעלופסקורדנייא רעד ןרָאװעג טליחטנַא ךעלרעייפ

 .עשרַאוװ

 ןגײל ןוא רעקלעפ עלַא ןופ רעיטשרָאפ םיא ןכוזַאב ךעלרעיזרָאי

 .ןעמולב טרָאד

 רעד הליפת ַא טעשטּפעשעג ןוא ינק יד ףיוא ןלַאפעג זיא םיא רַאפ

 ,(8 טדנַארב יליוו --- קילבוּפער:סעדנוב רעשישטייד רעד ןופ רעלצנַאק

 .עטכישעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד זיא טנעוװקעסנָאק-קיטכעמ

 ,טלעו רערענעש ַא וצ שרַאמסיורָאפ ןויסערגָארּפ ריא ךיז טדיינש יז

 -עטש ןוא ןליורג עלַא ךרוד ,קילג ןוא רשוי ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןופ

 ,ןעגנור

 סָאװ ,ןדלעה-ָאטעג רעװעשרַאװ יד טפמעקעג ןבָאה טלעוו ַאזַא רַאפ

 :איבנה והיעשי ןופ םיורט םעד ןבירשעגסיוא רענעפ ערעייז ףיוא ןבָאה

 ,םיתיאל סתוברח ובתכוי

 ברח ױג לא אשי אל

 "המחלמ דוע ןודמלי אלו

 ןגעק קלָאּפ ַא ,סנזיא-רעקַא ,ןדרעווש ערעייז ןופ ןדימשסיוא ןלעװ ייז ןוא)

 ןענרעל טשינ רעמ ךיז טעװ ןעמ ןוא דרעוװש ןייק ןבייה טשינ טעוװ קלָאפ ַא

 ,(המחלמ

 .1974 טפלעה רעד זיב רעלצנַאק (8
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 עופ ארג איל ביּב

 גנושרַאפ-עטכישעג עשידיי ןוא רעקירָאטסיה עשידיי

 |{+ ופ10ו/6 61 0ו510ז16ח05 0600/59 010008016 2תֿפי- ,5
 0ז08חו528ס0ח 61 /690000+ םט0 1ז8ש2// חופזסזוסטס 06 1876 2

 1926. ע. 1-2, 02זופ 1927-1928,

 2. 6182וסחו 06| א" 6000ז6550 1016ז0821002/6 ס/ 9016026 810-
 זוסחס.- /. 6, 16026 133

 ע/6ז/02016/6ח ז. -- ההקקסז+ 0606/2| פטז 165 ןזהעגהטא 60 019-
 זסוזס סט ושסץצּסמח 206. 8.0. 1956, אי 4

 שכ

 ןופ לקיטרַא 1929 ןירַאּפ -- דנַאפ-וװָאנבוד : עידעּפָאלקיצנע עשידײי 4

 ?שיפַארגָאירָאטסיה עשידיי, רעװַאקירעשט

 "גסיוו עשיטעיווָאס .ריפניירַא .1 דנַאב -- עטכישעג-טלעוו ,שיסור ןיא 5

 1956 ,עװקסָאמ --- עימעדַאקַא-טפַאש

 רעד ןופ ןבעגעגסיורַא : עידעּפָאלקיצנע עשירָאטסיה עשיטעיווָאס 6

 1965 עװקסָאמ -- 6 דנַאב ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיוװ

 ם וט רע טלַא

 :גַאלרַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטלַארוא יד :ווָאנבוד ןועמש

 1948 קרָאידוינ --- בואל .א

 --- ?הידוהי; : גַאלרַאפ .1 .ב עטכישעג-סקלָאפ עשידיי : ץערג יבצ ריד 2
 1914 ,ד"ערת עשרַאװ

 : גַאלרַאפ ,חרזמ רעד ןוא עּפָארײא עטלַארוא יד : רעפיוו .ר .פָארּפ

 1922 ענליוו ,ןיקצעלק .א
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 עשרַאװ -- ,רעלסערב .א עבַאגסיוא .השמ תרות ןגעוו : ןייטשניבור .מ 4

1908 

 ערעדנַא ןוא ןדיי ייב סטכעלש ןוא סטוג ןופ םעלבָארּפ סָאד :ןילטייצ ללה 5

 1911 ,א"ערת ,עשרַאװ -- ?קעטָאילביב-טלעװו, : גַאלרַאפ ,רעקלעפ

 דנַאברַאפ רעכיב : גַאלרַאפ ,םוטנדיי ןופ עיּפָאזָאליפ יד : ןהכ יבצ ריד 6
 1958 קרָאי-וינ --

 ןופ גַאלרַאפ-ןוויטַארעּפָאָאק ,םענַאב-טלעו רעשידיא -- ןידרָאג אבא .?

 1929 ,קרָאי-וינ -- טפַאשלעזעג רעשיטע-שידיי רעד

 8. 8 8006ז//50ח0 -- 106 0ז00וחפ 01 00ז181/8חוװץ+ 60600026ח6
 00ז265011808108)

 ,"ןסיוו ןוא ךוב , עבַאגסױא .גנוצעזרעביא רעשילױּפ ןיא טנעיילעג

 1960 עשרַאװ

 שיסור ןיא טנעיילעג -- "חלמה םי; ןופ ןטּפירקסונַאמ : ןיסומא .ד יי 9

 1961 ,עװקסָאמ --- עימעדַאקַא סטפַאשנסיװ עשיטעיווָאס : ןבעגעגסיױרַא

 -ַָאעכרַא עטסיינ יד ןופ טכיל ןיא עיגילער עשילביב יד ןעסלינ .ד 0

 עבַאגסיוא (גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא טנעיילעג) ןעגנובָארגסיױא עשיגָאל

 1937 עװקסָאמ

 סוטסירק סוזעי ןוא טייקיטכערעג ןופ רעטקָאד רעד : קַאינימרַאק 1

 1957 ,,זירַאּפ ןיא סױרַא ---
 116 (08ז0/0020 ) -- 16 60001סט0/ 06 ,1051006 61 ,16509-660114

 ?2ז1פ 74

 12 0266 0. -- םֹוּס 8106, וחזס 006ז6/6זטח00 ֹות סזטסא טח8
 900/1/. 9106009ז+ 1949,

 טנעייללעג -- טַאטקַארט רעשיפָאזָאליפ-שיגָאלָאעט :ַאזָאניּפש ךורב 3

 גנוצעזרעביא רעשילױּפ ןיא

 8. 5010028 --- 1/84481 160100102ח0-01020102ח+. טשעס. 6 148182-
 ;8 /| עט16022 ײ, ע08ז/522008 1956.

 ןיקצעלק : גַאלרַאפ 2--1 דנַאב ,"תומחלמ עשידיי יד , : סויווַאלפ ףסוי 4

 1921 ,ענליוו

 15 0ו510ז16 06ח6ז816 069 01ש111981/0ח9, /. 1 -- 0'1זו6ח+ 6ז 2
 6806 8תז/ףט6. ׁש. || -- םסחוס 61 פסח 6זחמ1ז6. קז 2. /ץח|פזס

 61 9. םטססץסז, 8ז1פ 1953-1954.

 166 םואסזחחח =. -- 1חפזוזטוסחּפ 065 9616001069, 62ז15 1938

 176 80000616016/0 / -- 009101/6 065 961600106. ע0/. 129

 סגזופ 13-1914.
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 18 הופססוס 9606ז816, םטסו. פסט9 }2 01606600װ0 68 6. 6006

 08ז18 1926-1949 טסו| | הוּפוסוז6 8תסוּסחחס

 19 סטקסװח+-ּפסזװזחוסז // -- 658 6075 6996חו6װ9פ 06060ט0/619

 סז65 06 18 וּסז ו/סז16  ס2זו5 1959

 206 500ט060 א -- םוּס ט6ו061006 עסזח 1046 ז//6ז. !חז6 01416-

 טחפ טמס וחזס 16חװז65ח זשוטוחסחסח-8896| 1958

 216 (וח06ח+ 2 ---  { 65 זחגחט(9 חֿססזסטא סו 0636 06 1002.

 02ז1פ 55

 גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא ."רעמיטרעטלַא עשידייא ! סויווַאלפ ףסוי 2

 100 גרוברעטעּפ ,12 דנַאב .שיכירג ןופ

 גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא ,"ןָאיפַא ןגעקע סויווַאלפ ףסוי 3

 1898 גרוברעטעּפ שיכירג ןופ

 240 ם םסחכװ -- ס-טטז 5 ססזװמ16168, 5 טס|. --- /פזסוז6 סט ?6ט016

 19/288'0/. ?גזופ 1947-19611

 קרָאי-וינ טפַאשלעזעג -- גַאלרַאפ-שאוהי : םיבותכ םינרחא םיאיבט 5

 1941 א"שת , תנש

 1939 זירַאּפ --- דנָאפ-ווָאנבוד ,א דנַאב עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא 6

 םוטרעטלַא --- עטכישעג עשידיי : סענעמ .א ןופ גנוטעברַאַאב .א

 עיפַארגַאירָאטסיה עשידיי } רעװָאקירעשט .א ןופ גנוטעברַאַאב .ב

 ר עטלַאלטימ

 ?קָאטסָאװ/ גַאלרַאפ --- רעטלַאלטימ ןופ עטכישעג : רעּפיוו .ר .פָארּפ 1

121 

 רעשידיי רעכעלטלעװלַא .עּפָארײא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג -- ויאנבוד ש

 1951 ,קרָאי-וינ ,סערגנָאק-רוטלוק

 "וינ -- גַאלרַאפ-רעכיב דנַאברַאפ .םוטנדיי ןופ עיפָאזָאליפ יד :ןהכ יבצ 3

 1958 קרָאי
 2  סז ,ּפאטס 5002ו/-0ופזסז2 ?ץססוש יש 201806 חג ! 106 | םטפז

 טשסשש 1935, טטעס. = ווו600016018 2019148

 -- עניַארקוא ,עטיל ,ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד :לַאש בקעי ריד

 1925 גרעבמעל
 5. סז !סחפסץ 900ו0טסז -- 510012 08 510900/8זח/ 0050008ז0-

 ?ץֹוחֹו 2ץססש טז 6 סס000285 9ז60ח1/0006072 עצס.- =

 ע76006, !צטסש 1911 }| ע/2ז522002.

 ןעגנואיצַאב עשימָאנָאקע יד רעביא עידוטס ַא : רעּפיש יצַאנגיא ר"ד

 1911 גרעבמעל --- רעטלַאלטימ ןיא ןדיי ןופ
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 עשרַאװ --- "הידוהי; גַאלרַאפ ,עטכישעג-טקלָאפ עשידיא -- ץערג יבצ 6

1914 

 7. 11890/6 ,8ת -- 29702/ שש 001906 606106/ 5ז60ח/סװ ?ס(0

 ץ08ז828698|, 1934

 -רַאװ : עבַאגסיױא .רעטלַאלטימ ןיא ןליױּפ ןיא ןדיי -- ןַאי קינשַאטּפ

 1924 -- קוקרעביא רעוועש

 1956 עװקסָאמ ןיא סױרַא (שיסור ןיא) ןגוצ-ץיירק יד --- .א .מ ווָארָאבַאז .8

 עװקסָאמ ןיא סױרַא .ןגוצ-ץיירק יד ןוא ןטסּפױּפ יד --- .א .מ ווָארָאבַאז 9

 (שיסור ןיא) 0

 10 80ו9586+ ?. -- 015101/6 069 0/0158089. 2218 7.

 הפוקת-סנאסענער יד

 רעשידיי רעכעלטלעװלַא ,עּפַאריײא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג : ווָאנבוד .ש 1

 1954 סערייא-סָאנעוב ,קרָאי-ויג -- סערגנַאק-רוטלוק

 -- גַאלרַאפ ,טייצ רעיינ רעד ןופ עטכישעג : רעּפיוו .ר רָאסעּפָארּפ 2

 1921 קָאטסָאװ

 גרעבנייטש .א ר"ד ךרוד גנוטעברַאַאב : עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא 3
 זירַאּפ --- דנַאפיוװָאנבוד עבַאגסיױא 5--4 לטיּפַאק ,עטכישעג עשידיי

1039 

 2 םטו20008 4. -- 089 תזסס!ּסזו 08 8602/558006, + ע/606 ססז
 אט/זט0650010016 יי. א/טחסחסח 1930 אפ 46.

 56 !טסֹוחו וו( -- 91ט0/ 9018 1/046/2:0/4 06| ה/חה50/06ח10,

 זוזסח26 1948

 8. 5882 6. -- || ט60916/0 1182ח00 חס 0008069!חװ0 6 חס|
 םוחהּפסוחחפחזס. ׁש. 153, 8010004 149-1951.

 | 8202006 ם.ם. --- 1486 06 12 /602/1998006, 08זופ

 םתס6וּפ =. --- 0181661ץ48 טזקעזססצ}. טץטץס. 6 5122 | 1/16008

288 

 ץע2ז92868 1950,

 : גַאלרַאפ (שיליוּפ ןיא) רוטַאנ רעד ןופ קיטקעלַאיד יד -- .פ סלעגנע

 1950 עשרַאװ -- "ןסיוו ןוא ךוב

 זירַאּפ --- דנָאפ-ווָאנבוד עבַאגסיױא .עידעּפָאלקיצנע עשידיי ענײמעגלַא

 .?עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי, : רעווָאקירעשט .א ןופ .טרַא ,9



 ?ףךיירגינעק ןקידלכש , ןופ טייצ יד

 רעכעלטלעװלַא .8 .ב ,עּפָאריײא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג -- ווָאנבוד ועמש 1

 1954 קרָאי-וינ ,סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי

 ,ןָאסלעדנעמ השמ , לטיּפַאק ,םוטנדיי ןופ עיּפָאזָאליפ יד --- ןהכ יבצ ר"ד 2

 1958 קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ-רעכיב גָאלרַאפ -- "סעה השמ ,לַאמכָארק ןמחנ

 ףסוי ןופ "רַאמַאט , גַאלרַאפ -- "עטכישעגסנבעל, -- ןומײמ המלש 3

 1927 ענליוו --- רעכַאמרעמַאק

 ,רעטעלביָאוװיי ,עשרַאװ ןיא הלכשה ןוא םזידיסח -- םולבלעגניר לאונמע 4

 23 .ב ,19238 ענליוו

 5.6 98!ס0זחחסח 185106 -- 2 02/6)ס66 (296006060/24 2ץ0066581600.
 ?גחפ!עטסששצ !חפזץזט+ עטץס8טשחוס7ץ , 008ז92808 1961.

 ןיא) גנורעלקפיוא רעשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ -- קיטסַאל המלש

 1961 עשרַאװ (שיליוּפ

 66 4806ז080ח0 4. -- 1659100 טחס 10600619900ח. !ז8ח;/טז+ 2.
 ז/וּסוח 1867.

 /. א8ץפסחֹותַה וו -- 1096 106ח061950חח. 56ֹוח 1606ח טחס
 96וח6 76ז16. 161מ02ו0 1862:

 88 פסססט| 2. -- 80016006 6065 !טזחו8/69. /8תחה165 0135
 06 18 םהסטצס!ט+זוסח 18008156, 1962, ח"* 170, סם. 421438

 96 א8ט69 ה. -- ׁש(0142ו/6 6ז !'םתסץ/0ט6016. 22זופ 1938.

 106 91/80595 0. -- ע101121/6. 5600װ9 /011896. 1610210 1872:

 עיצקַאדער רעד רעטנוא .ןלַאירעטַאמ ןוא ןעלקיטרַא -- רעטלָאוװ 1

 -עווקסָאמ ןיא סױרַא (שיסור ןיא) .,ןיגלָאװ .פ ,וװ רעקימעדַאקַא ןופ

 1948 דַארגנינעל

 ןיא קנַאדעג ןכעלטפַאשלעזעג ןופ גנולקיװטנַא יד -- .9 .וו ןיגלָאװו 2

 1958 עװקסָאמ ןיא סױרַא .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ךיירקנַארפ

 13 88צוס 0166 -- 0101/0חח8וז6 חופ!סזוןט6 64 0ז10006. אסטצ-

 60ו1. ׁש. 1116. 08ז1פ 1820-1824. 2609665 01/6569, םטס. 84
 ?ז8// 1.1, 22ז1פ 1119124

 14 /6036ז0200 |. -- 0166 8216. 5101608/+ 1905

 15 םסזװחח2ח061 א. -- 16 סטז6 1/0691/6ז. 02ז1פ 1965.

 "עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ עסיורג יד ןוא ָאסור; -- ווָאּפָאּפ רעדנַאסקעלַא 6
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 -רָאי עט-250 יד טעמדיוועג ץנערעפנָאק רעד וצ ןזעט , : ךוב ןיא)

 (ָאסור .שז .שז ןופ טרובעג רעד ןופ טייצ

 176 (װכסֹוסח 8. -- 4.9. 80095624ט3 61 12 הסצס!טווסח 128008196.
 סגזופ 19284

 18 (66106ז א.א// -- 1ש76006| 52812ח066 06 (6ז0/6166 38

 ז129162818 ֹוח 6016ח טחס 6811216ח, עעו6ח 1924.

 196 8212020 !ש. -- שש 561ח8 ז002ח0/06 221026ח0/2 52/0צ ם8סוחסש
 ש/ עש2ז522ש06. 1826-1926-

 206 106196/ .// -- 8942180. (3690010046 06 2|2016זט0056066060/-
 טחס0 טת6{1ז 060 4066ח ֹוח 809918ח0. 86זֹוח 1919.

 "גנוגעוװַאב-םזידיסח יד;

 -- רעטעלבדָאװיי "עשרַאװ ןיא הלכשה ןוא םזידיסח : .ע םולבלעגיר

 12 ,ב ,1928 ענליוו

 רעכעלטלעװלַא : עבַאגסױא ,"םזידיסח ןופ עטכישעג יד , : ווָאנבוד .ש 2

 1957 סערייא-סָאנעוב -- סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי

 3 סז 4286 ט0 5002/| -- 0/910ז18 2ץססש/ שש 201906 חג 106 |
 םטפו. ץטץס. 4 20195468 או1ט0ס0160/8 ײ, {טטסצש 135

 עניַארקוא ,עטיל ,ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד : לַאש בקעי ריד
 שילױוּפ ןיא

 4 823ג0גח 0 -- 510006ח0 טחס0 60660 ?טז 66890010016 06
 זז8ח/(18119006ח0 86660ט00 ֹות 00/6ח. ע708ז90ח8ט3 1927.

 56 4{ז8ט502ז / --- =/8חא | 118ח06180/ קס|פסץ. 6860 1895.

 (שיליוּפ ןיא) ןטסיקנַארפ עשיליוּפ יד ןוא קנַארפ -- .א רַאהסַארק 5
 686 98!סזחסח 1885106 -- 2 02/6)סװ6/ (0500060660/2 2ץ00675/1600.

 סןעו . עט8ז922608 1961.

 ןיא) גנורעלקפיוא רעשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ -- קיטסַאל המלש 6

 (שילױּפ

 "ד"בח ןופ געוו רעד ןוא תודיסח ןיא ריפניירַא; ; ןילטייצ ללה ?

 1957 קרָאייוינ -- "תונתמ ; גַאלרַאפ

 -חישמ : ןעלטיּפַאק ."םוטנדיי ןופ עיּפָאזָאליפ יד; : ןהק יבצ ר"ד 8

 "ןינ -- גַאלרַאפ"רעכיב דנַאברַאפ ,בוט-םש-לעב לארשי 'ר ,עעדיא

 1958 קרָאי
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 בוט-םשילעב לארשי בר : .ש רעצעז 9

 רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר : ןילטייצ ללה 0

 תודיסח ןוא הלכשה ןשיווצ ףמַָאק רעד : רעלהַאמ .1

 היי 17 ןיא םוטנדיי ןשילױּפ ןופ עפַארטסַאטַאק עלַאנַאיצַאנ יד

 : עבַאגסיױא ,7 דנַאב "קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעו , : ןוָאנבוד 1

 סערגנָאק-טלעוו רעשידיי

 2 סז ,8א8ט0 9002/ -- 001510ז128 ?2ץססש שע 201906 חג 1106 |
 םט9פ/. עטץס. 6 0154 א16000160/8 *, {טטסשש 1935.

 עניַארקוא ,עטיל ,ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד : לַאש בקעי ריד

 שילױּפ ןיא
 3. 880612-2280ז0084/ 178001526/4 --- 001910ז/8 זטסחסוש 08)08-

 זחו800/0ח. {טשסוש 1901.

 ןעגנוגעוַאב עשיקַאמַאדייה יד ןופ עטכישעג --- יקסנָארוװַאג-ַאטיװַאר
 (שילױּפ ןיא)

 4. ה886ווג-08ש6ז0084/ |. -- 81/85206 סתֹוי 4208 2 06)0216
 ?2ץ00005/10ח0 1648, ןטטסשט 1906.

 עטכישעג רעשידיי ןופ רעטעלב .געט עמַאזיורג -- יקסנָארוװַאג-ַאסיװַאר

 56 הופזסזֹוּה 2019 םס זסו 1795. עטץס. 2275, ט78ז52868 1960.

 (שילױוּפ ןיא) 1795 רָאי ןזיב ןלױּפ ןופ עטכישעג

 ןופ ןטייצ יד ןיא ןליױּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד -- .י .ח דנַאלרג 6

 1648--1649 יקצינלעמכ

 -גסיוו רעשיטעיווָאס רעד ןופ טריגַאדער ,5 דנַאב ,עטכישעג-טלעוו 7

 (שיסור ןיא) 1958 עװקסָאמ --- עימעדַאקַא-סטפַאש

 קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט ןופ ןַאלּפ-יצַאנ רעד
 }6 ם. 0ז/8069װ2ש6 -- (2651800 /חפזזטזחוסחז 0+ זץז8תחץ:

 1960 עשרַאו --- "ןסיוו ןוא ךוב; גַאלרַאפ ןכרוד ןבעגעגסיױרַא

 (שילױוּפ ןיא)
 26 עטּפמסזחחוסחוג 8ט00118 006558 !60/06ח008חז8 00020 0560/60!װ-
 8161600. (0/ס6ט08 !600װ/518 8208ח12 20ז00ח/ /11116ז0065100ח שש

 סס|806. ע08ז52808 1956.

 (שילױּפ ןיא) ץיוושיוא ןופ טנַאדנעמָאק -- סעה ףלָאדור ןופ תונורכז
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 46 ץטסזחסז ה. 68056, 01016ז 4. 8106/4 --- 82 ט78275140 160ח6
 זע סזט2ע. טטץס. 6518768 | ע7716028, ט02828ט84 60

 (שילױּפ ןיא) "תוברוח ןיא ןגיל טעװ ץלַא זיב;

 4. ,אזעז 0186ח080ח0 -- 0066/006842 קס1/6ץ/88 66916זװחוח2ס}|
 7ץססש ׁץטץס. 2ץססו6/8// 1חפזץזט+ 1/פ?סזץס?חצ , (/2ז9528608 53

 ןיא) ןדיי ןרינימרעטסקע ןופ קיטילָאּפ-יצַאנ יד -- ךַאבנעזייא רוטלַא = |
 (שיליוּפ

 5 םסס!6טזוסחז} | /0216ז12/} 2 02289060 016002201/ חוּסזחוּססא16| וע
 001506. 1. |{ 60002/ טעטץס. 06ח08/װ8 2ץע00005/2 80זחוּפ|2

 חוּפזסזעס2חּב. 1007 1946: |

 ןיא עיצַאּפוקֶא רעשישטייד רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד

 (שילוּפ ןיא) ןליוּפ |

 6. 1422100167 18060-(0800604! אזס ז81ט)6 1600ח0 2ץ016. 018ס9צ
 | 7ץ02/. טטץס. א951608זח/8 0158, {סחסץעמ 168

 ןבעל ןייא טעװעטַאר ס רעװו -- יקצעמסָא-קענַאריא שזעימישזַאק

 (שילױּפ ןיא) .ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ

 -נעצ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ."םישטנעיװשָא, -- ןַאמדירפ פיליפ ריד .?

 סערייא סָאנעוב -- עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ ןלַארט = |

10 

 -רַאפ עמַאזיױרג יד ןגעוו (שיסור ןיא) -- "ןקידלושַאב ןטנעמוקָאד) 8

 "זיִגָאק ךרוד ןבעגעגסױרַא .דנַאברַאפנטַאר ןיא סיצַאנ יד ןופ סנכערב

 1945 עװקסָאמ --

 ןלַאירעטַאמ .ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןיא גנוגעוַאב עשידרערעטנוא יד 9

 עשירָאטסיה עלַארטנעצ : עבַאגסױא (שיליוּפ ןיא) ןטנעמוקָאד ןוא

 1946 עקָארק-שזדָאל-עשרַאװ -- עיסימָאק עשידיי

 106 1780019266 819248. 00 | זחסוּפי ווו6סחוס} צש 0166516 01116-
 סיטפאזח. עטץס. 28/080 ווהזסססשטצ ֹוזח. (0950//ח5/6/סח, עשזסס126

 --- ׂש08ז928008 --- 14/2/4ס66 1966

 -יצַאנ רעד ןיא ןשטייד יד ."לבענ ןוא טכַאנ, -- ַאקשיר קעשישטנַארפ

 (שיליוּפ ןיא) הפוקת

 -נעצ ןופ גַאלרַאפ (שיזיוצנַארפ ןיא) *עטַאל עלעג יד, --- ווָאקַאלַאּפ .ל 1

 1952 זירַאּפ -- רעט

 -ַאמ ."המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןוא םזילַאירעּפמיא רעשישטייד רעד , 2
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 ןופ רעקירָאטסיה ןופ ץנערעפנָאק רעכעלטפַאשנסיװ א ןופ ןלַאירעט

 .סיוא .קילבוּפער רעשיטַארקַאמעד רעשישטייד ןוא דנַאברַאפנטַאר

 (שיסור ןיא) 1902 עװקסָאמ -- רוטַארעטיל עשידנעלטיוא ןופ עכַאג

 רעשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןופ עבַאגסױא .10 דנַאב ,עטכישעג-טלעוו יד 3
 (שיסור ןיא) 1966 עװקסָאמ -- ?קנַאדעג, יוטַארעטיל

 רעגרעבנרינ םעד ןופ ןשזַאטרָאּפער .עטכישעג רעד ןופ טּפשמ רעד ,4

 (שיסור ןיא) 1966 עװקסָאמ .רוטַארעטיל רעשיטילָאּפ ןופ עבַאגסיױא .טעצָארּפ

 רעשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד -- םולבלעגניר לאונמע

 הרובג ןוא עיגָאלַאריטרַאמ

 (1939--1942) 1 דנַאב ,יָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאונמע 1

 (1942--1943) 2 דנַאב ,1961 עשרַאװ "ךוב-שידיי; עכַאגסיוא

 ביבא-לת עבַאגסיױא ,רעזייווגעוו ןוא רעקירָאטסיה -- רעלהַאמ לאפר 2

 3 86 ז08/0 102ז4 -- (72/42 ו 2801802 102ז922005/1600 (66112.
 עטץס. ושֹות. ססז  אּבז. ט02692868 1959, | '

 1959 עשרַאװ ָאטעג רעוװװעשרַאװ ןופ םוקמוא ןוא ףמָאק -- קרַאמ .ב

 (שילױּפ ןיא)

 2. ם. זוּפזא -- 20605180ח16 שש 061016 טט8ז928ש94זח. ׁששץשס- 64 2
 םטסח ײ ,/ ע78ז528024 1963.

 1963 עשרַאװ -- ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד -- קרַאמ .ב

 (שילוּפ ןיא) !

 ,טדַאטשײנ ךלמ ןופ עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברח 5

 -לת -- לארשיב תיללכה תורדתסה ןופ הלוגה תדעו : רעבעגסיױרַא

 1948 ביבא

 ןטנעמוקָאד ןופ ביולקפיונוצ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפױא רעד 6

 ןיא) רוטַארעטיל רעשיטילָאּפ ןופ עבַאגסיוא-הכולמ ,1945 עשרַאװ ---

 (שיליױוּפ

 -ַאגרָא:ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רענלעז יד -- ץעגעל ווַאלסידַאלװ .?

 1952 עשרַאװ -- "ךוב שידיי, גַאלרַאפ ,דניירפ ערעייז ןוא עיצַאזינ

 -יצַאנ רעד ןיא םיחטש עשילוּפ יד ףיוא ןדיי ןופ עיצַאנימרעטסקע יד 8

 -גיא רעשירָאטסיה רעשידיי, ,ןטנעמוקָאד ןופ ביולקפיונוצ .עיצַאּפוקָא

 (שיליוּפ ןיא) 1957 עשרַאװ --- טוטיטס

293 



,0 

 עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד ןופ ןטייצ יד ןופ ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא .1 דנַאב ,ןלױּפ ןיא

 (שילױּפ ןיא) 1946 שזדָאל עיסימָאק רעשירָאטסיה

 -- רעגַאליץיװשיוא ןופ טנַאדנעמָאק -- סעה ףלָאדור ןופ תונורכז

 (שילוּפ ןיא) .עשידירוי עבַאגסיױא ,1956 עשרַאװ

 לארשי ןיא סױרַא -- "טנעוו עקידנלַאפ ןשיוװצ, -- יקסווָאקישזַאב .ט 41

 דיל (שילױוּפ ןיא) "ןדיי עשילױוּפ יד , -- יקסוועינָארב ווַאלסידַאלוו ,2

 עבַאגסיוא .יקסוועינָארב װַאלסידַאלװ "ןטעָאּפ עשילוּפ, לכיב ןופ

 96 טייז 1967 עשרַאװ (רענעייל) ?קינלעטישט;

 13 םז ם6חז סזסטֹות -- 48016002006 580/006. |{8 ט01028ז158ז/ס0ח
 8016ח110006, 22ז1פ 1945.

 (גרעבנרינ) "רעכערברַאפ יד טּפשמ ןעמ ווװ טרָאד , -- ווָאנַאװיא .ו 4

 "רוטַארעטיל עשיליוּפ, ךרוד ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןבעגעגסױרַא

 1946 ץיװָאטַאק ---

 טצעזעגרעביא ,שטייב-ץיירק-ןקַאה רעד רעטנוא; -- .7 .פ .ע לסַאר 5

 שילגנע ןופ

 רעגרעבנרינ ןופ ןשזַאטרָאּפער ."עטכישעג רעד ןופ טּפשמ רעד 6

 ץװקסָאמ --- "רוטַארעטיל עשימָאנָאקע-לַאיצָאס , : עבַאגסיוא .סעצָארּפ

 (שיסור ןיאה) 6

 ,עיצַאנימרעטסקע רעלערוטלוק ןופ קיטילָאּפ-יצַאנ יד --- יקסווָאקַאלװק ,7

 םינינע עלַאנַאיצַאנרעטניא ןופ טוטיטסניא רעשילוּפ : עבַאגסיױא

 (שילױּפ ןיא) 1955 עשרַאװ ---

 ןרַאפ רעכערברַאפ-יצַאנ יד -- יקסווָאקַאלוק .ט ןוא יקסווָאקמוג .מ 8
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 1954 עשרַאװ --- עשידירוי : עבַאגסיוא ,לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנ ןטסכעה

 (שיליוּפ ןיא)



 קנאד ןקיצראה א

 טניירפ עבושח עלא

 רעציטשרעטנוא-ןטאנעצעמ
 ךוב זופ
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 ,טעלעשזדנַא סַאל ןופ טניירפ עלַא קנַאד ןקיצרַאה ַא

 : ךוב ןופ רעציטשרעטנוא-ךןרענָאיּפ יד

 : דנַאטשַאב ןיא טעטימָאק םעד

 סא (ת קא (8  םנ ן=

 ןירעציזרָאפ -- סעדומיַאמ עדלָאג ,

 רַאטערקעס -- רענזאּפ לאפר

 ןירעריסַאק --- דליפרַאג ירעמ ,

 קערייב ערָאד

 ןילעי לדנעמ

 רעלַאפ ינימ ,
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 .טניירפ יד ןוא

 ןָאלבַאי עינָאס
 ךליפרַאג ירעמ

 רעלָאּפ ינימ

 רָאניסלע-סָארג סקעמ

 ןַאמטריױק ןרהא

 ןַאלבצנַארפ .ַאוויא

 קיטענַאװ לאדרשי ןוא זוָאר

 ןַאמלעזיװ בייא

 ןול עוויר ןוא עידַאנ

 ןילעי הקבר ןוא לדנעמ

 סעדומיַאמ עדלָאג ןוא .א

 רענזָאּפ הרש ןוא לאפר

 ךערייב ערָאד

 ןופ קנעדנָא ןיא ווָאליּפרַאק ןטיינ

 עדיא

 ןרָאק יליל ןוא ןָאשזד

 ףרָאדנעזייא עיפָאס ןוא ריאמ
 ַאריּפַאש קע ןוא ןטיינ
 לֶעּפַא עלימ ןוא ןטיינ

 ןיקלוב עדלָאג ןוא םעס

 ןיקרַא רָאטקיװ
 לעגָאפ ינעשזד ןוא םעס

 ווָארייא עינָאס

 ןהָאק זָאר
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 גנָאי ןישוד

 ןייטשנערָאב לטיג

 קעש השמ ןוא םירמ

 טניירפטוג קַאשז ןוא ירעמ
 רעלסקעוו זוַאר ןוא ילרַאשט

 ןילטיג לחר ןוא סקעמ

 ןהָאק עינָאס ןוא לשרעה

 ןייטס םייח ןוא עדירפ

 יקסנילַאמ ןרהא ןוא הנח

 ןַאמרעמיז ָאיל ןוא ערַאלק

 ףסוי ןופ קנעדנָא ןיא ןיגָארש עינַאמ

 רעדנַאסקעלַא ןילעווע
 ןייטשנרעב בייא

 גרעבנעזָאר לואש

 לָאּפ ינָאט ןוא ַאוויא

 רעקייב

 ןייטשמע

 רעמערק בייא

 קעטָאב ןָאשזד ןוא יליט

 ןירג ַאמלעמ ןוא םעס

 ןייטש ןישזד ןוא ארזע
 ןַאמלוש עביל ןוא ריאמ
 גרעבנעטופ עגייפ

 קרַאמוינ ַארַאלק



 ןַאמ ןופ קנעדנָא ןיא רעביירג סירטיב

 קעטָאב .ס ןוא יישזד

 ןיִּבול ינעפ ןוא םייח ר"ד

 וָאלעפ השמ

 װָאנָארַא ינעפ ןוא םעס

 גניק ַאדירפ

 ןרָאק בייא ןוא עלָאּפ

 שטיר סקעמ

 ףָאנכַאש לסַאי

 ןַאמניילק אנא

 ןַאמסָארג ןישזד ןוא טקעמ

 רעלימ עשַאמ

 קינסָאל דערדלימ

 ןָאסּפַא קיישזד

 רעדיינס ילושזד ןוא םעס

 ָאריּפַאש .ר

 סניבָאר קעשווי ןוא עשאז

 ןאמרעב ירעמ

 דרַאגָאב ןטיינ ןוא עדירפ

 רעברַאפ לאימחרי ןּוא ַאניל

 ןַאמירפ דעט

 ןָאסלקוי .ר ןוא לגייפ

 ןיקסיר ינימ

 טַאלב הׂשמ ןוא עקלע

 ץירקַאל ערָאד ןוא לארשי

 שטנָאר עקלע ןוא .א .י

 זיּפשַא בקעי ןוא ילענ

 ןייטשנרָאב רעזייא ןוא ןָאשזד

 ץרַאװש טור ןוא םייח

 ןָאסקופ ןוַאר ןוא םעס

 ןַאמלַאװ סקעמ ןוא שנעלב

 ןַאמזיפ סיסנערפ ןוא דוד

 ןַאמשיפ סירָאמ

 רעלימ ליל ןוא ךורב

 ַאקינָאמַאטנַאס-ןהָאק
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 : ףליה רעלעירעטַאמ רעד רַאפ קנַאד ןקיצרַאה ַא

 ןירַאפ ןיא קסווַאטיל-טסערב עטעיסַאס רעד

 זירַאפ ץיא טנגעגמוא ןוא עשרַאװ עטעיַאס רעד

 טניירפ יד ףליהטימ רעלעיצנַאניפ רעד רַאפ קנַאד ןקיצרַאה ַא

 עיגלעב ,ןָאטנַאמ ,ליל ,זירַאּפ ןופ רעציטשרעטנוא-ןטָאנעצעמ

 ,((רדס ןשיטעבַאפלַא ןטיול)

 דבכוי ןיטשרוב

 ילע ןיטשרוב

 םהרבא רעיילב

 עיש ןײטשנָאוב

 הרש רעלדַאדלָאג

 םייח ןַאמדלָאג

 (עיגלעב) עינָאס ןַאמדלָאג

 הרובד ןוא ןמלק גרובזניג

 ידורט ןוא לָאּפ ןַאמשריה ר"ד

 רעדורב ןופ קנעדנָא ןיא קַאשז ךַאלָאװ

 ףסוי

 ןַאשז ןוא ןרהא ץלַאז

 הכלמ רעגערטקַאז

 עשטרעב יקסווָאטָאלז

 השמ גרעברעבליז

 ןוא ערָאד םיובלעטייט

 רעיימ לשרעה ר"ד

 לאיתוקי קרעט

 דרַאודע יקצעשזָאכט

 עלערעּפ רעלַארט

 לאומש יקציוועל

 סיסנַארפ רענשנעל
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 לדנייש ןוא יכדרמ םיובלעדנַאמ

 הרפש יקזדָאבָאקַאמ

 (עיגלעב ,ַאורלרַאש) םעס יקסווָאקַאמ

 (סַאררַא ,ריל) לאיחי רָאמ

 (ליל) .ז שטיוועלעדנעמ

 ןָאעל ןָאמָאלַאס
 ךענייה םולש ןייטש-סנייטס

 עקלַאס רָאטקעּפס

 קַאשז רעברַאפ

 בקעי לעטניפ

 עינַאמ ןייטשלעקניפ

 (ליל) .ד רפעיפ

 רתסא ןַאמדירפ

 המחנ ןַאהַאק

 המלש דלעפנעזָאר

 בקעי רעטכיר

 ינַאפ ןַאמטכער

 הניד רעטַאפמַאטש

 ןילעס ןייטש

 קַאשז רענייש

 (ןָאטנַאמ) השמ שטיוועלומש

 ןתנ םיובדיּפש



 עיצקַא ךוב רעד וצ רעייטשייב םעד רַאפ קנַאד ןקיצרַאה ַא

 .שטיביימַאימ ןופ טניירפ יד

 סייו אטיג ןוא סיאול

 רעווליס ַאיוװליס ןוא סוילושזד

 שטיווענעב היח ןוא ןב

 בארייוו רוטרַא ןוא ַאנינ

 יקסוועשטניּפ ַארַאלק ןוא השמ

 ןיילק זָאר ןוא סקעמ

 שטיווָאבײל לימש

 ןַאמטלַאה טור

 רעגילק ינעשזד ןוא ןב

 יקסּפָאגוג אריס ןוא ַאנַא

 ןיקרָאװד ןילָאּפ ןוא השמ

 לחר ןוא לוולעוו

 סירעה השמ

 יקסרעשטיּפ לחר ןוא דוד

 ןַאמזַאלג ץנערָאלפ ןוא בא

 רעקייל ַארָאד ןוא סקעלע

 ןרוד ןיטרַאמ

 ןסיישט ַארָאד ןוא טענראב

 ןיראווג ַארַאלק ןוא גניווריא

 רעקעב לטע ןוא ּפיליפ

 סינימ ַארַאלק ןוא קעשזד

 סילָאגרַאמ לשרעה

 םיובלעטייט הנח ןוא יליוו

 שטיווערָאג רעב םייח

 ןַאמרעװליס לטע ןוא ילרַאשט

 ףָאקיסעּפ ַאנע ןוא ַאװָאל
 ףלָאקָאס ַאדליה ןוא סירָאמ

 ץלָאהנענעט רתסא

 בילטָאג ַארעס ןוא ריאמ

 גרעבדלָאג הנח

 ןרעּפלַאה יסעב ןוא הילדג

 ןַאמרַא יליל

 םיובנריב םהרבא

 רעקנעש םעס ןוא יליל

 דלעפנרָאק לָאס ןוא רתסא

 ןיקסַאב םהרבא
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 ןרע לע פ-קור ד

 טָאטשנָא

 עטרעטַאמעגסוא
 טריטורקער ךיז ןבָאה ייז

 ןופצנ

 01ח256/106ח40

 טפירשפוא

 עטסנרע
 ענייז

 רעקידנברַאשּפָא

 ןוא לכש ףיוא טריזַאב

 -רָאפ ןופ יירפ לַארָאמ

 -דליוו ןוא ןלייטרוא

 ןפירט

 ךיזיפ

 הפירט

 השמ

 רעקלייה

 ךעלברעשטמוא

 עטכישעג-סנבעל

 קעווָאלס

 וצ

 רימלת

 ןלעטטשסעפ

 ךדעל

 ןייז ףרַאד
 עטרעטַאמעגסיוא

 ןבָאה רעדילגטימ יד

 טריטורקער ךיז

 ןוחצנ

 2561006//0ח10ס
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